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تظاهرات ميليوني مردم يمن 
عليه عبداهلل صالح

*هزاران شهروند اردني در اعتراض به سياست هاي دولت در امان تحصن كردند
*معترضان عماني در شهر »صحار«  به خيابان ها ریختند و شعارهایي عليه دولت سر دادند

*تظاهرات گسترده مردم بحرین در مخالفت با رژیم آل خليفه ادامه دارد

يادداشت سردبير

رئيس جمهوري: فعاليت هاي عمراني كشور 
امسال 2 برابر خواهد شد

* طرح هاي محروميت زدایي، رفع فقر و كاهش فاصله ها امسال اجرا مي شود
* اجراي طرح هدفمندي یارانه ها در بخش توليد و خدمات امسال با گستردگي بيشتر ادامه پيدا مي كند

* در سال گذشته یك ميليون و 600 هزار شغل در ایران ایجاد شد

ایران زمین
شهريار؛ نگين سبز

 استان تهران
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جهاد اقتصادی

صفحه2
فتح ا... آملی

حركت های جهادی 
برای مشاركت در 

جهاد اقتصادی
صفحه4

خاورمیانه و رخدادها

سيد محی الدین ساجدی

تداوم التهاب
 در جهان عرب

صفحه16

صفحه2

كامران نرجه

نرخ سود بانكي كاهش يافت
* رئيس كل بانك مركزي: سود علي الحساب سپرده هاي

 یك ساله 12/5 درصد، دو ساله 13 درصد، سه ساله 13/5 درصد
 چهار ساله 14 درصد و پنج ساله 15 درصد تعيين شد

* سود تسهيالت ساخت مسکن مهر از 12 به 11 درصد 
كاهش یافت

* قرض الحسنه هاي ازدواج از 4 به 5 ميليون تومان
 افزایش مي یابد

* سقف تسهيالت براي جایگزیني خودروهاي فرسوده
 10 ميليون تومان و براي خرید خودرو 7 ميليون تومان

 در نظر گرفته شد
* نرخ سود عقود مشاركتي بين 14 تا 17 درصد تعيين شد

*مسئوالن باید گله ها را ميان خودشان حل كنند
*شتاب حركت علمي ایران بيشتر از شتاب جهاني است

*اگر نظام اسالمي توانایي خود را در حل مشکالت اقتصادي به 
دنيا و همه ملت ها نشان دهد، این موضوع در پيشرفت كشور و 

عزت ملت ایران تأثير بسيار زیادي خواهد داشت
*هدف اصلي از نامگذاري هاي هر سال، انجام اقدامات عملي 
است و نه نصب شعار یا عکس هاي مربوط به آن روي تابلوها

*موضع نظام جمهوري اسالمي در قضایاي منطقه، دفاع از ملت ها 
و حقوق ملت ها و مخالفت با دیکتاتورها و مستکبران است

رهبر معظم انقالب در پيام نوروزي:

ملت عزيز در عرصه اقتصادي
 با حركت جهادگونه كار كنند

*از همه مسئوالن و ملت عزیز ایران انتظار مي رود در این سال 
با مجاهدت و حركت جهادگونه و جهشي در عرصه اقتصادي 

زمينه ساز تحقق واقعي دهه پيشرفت و عدالت شوند
*به فضل پروردگار در سال 89 توانستيم كارهاي بزرگي را انجام دهيم

*مي توانم ادعا كنم كه یکي از شعارهایي كه در طول این سال ها 
بيشترین بهره را از توجه مردم و مسئوالن و عمل آن ها و 
انطباق وضعيت كشور با خود دارا بود و برد، همين شعار همت 

مضاعف و كار مضاعف بود
رهبر معظم انقالب از منطقه پارس جنوبي بازديد كردند

رهبر معظم انقالب در دیدار زائران و مجاوران بارگاه ملکوتي حضرت امام رضا)ع(:

جهاد اقتصادي نيازمند
 حفظ اتحاد و انسجام ملي است

صفحه2

بورس نفت بزودي در كيش 
راه اندازي مي شود

*رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار: شركت هاي بين المللي 
نفت مي توانند مبادالت و اوراق نفتي خود را در بورس نفت 

كيش انجام دهند
*شاخص كل معامالت بورس در هفته نخست سال جدید با 2300 
واحد افزایش نسبت به سال قبل به رقم 24 هزارو 486 واحد رسيد

برگزاري جشن جهاني نوروز با حضور
 سران كشورهاي منطقه در تهران

*دكتر احمدي نژاد: زمستان بشر رو به پایان و بهار انسانيت 
در راه است

حجت االسالم والمسلمين حاج سيد حسن خميني:

تغيير و تحول انسان فقط 
در سايه قدرت خداوند است

*همه در زندگي فراز و فرود دارند، آنچه مهم است این كه باید 
در همه حال خدا را درنظر گرفت

*برادران مسلمان ما در كشورهاي اسالمي مورد رنجش
 و آسيب هاي فراوان هستند

*كرزي رئيــس جمهوري 
افغانستان:

نــوروز بایــد زمينه ســاز 
و  بــرادري  و  همــکاري 
پيوندهــاي اقتصادي ميان 

ملت هاي منطقه شود
رئيــس  *سركيســيان 

جمهوري ارمنستان:
روابــط دوســتانه ایران و 
ارمنســتان الگویــي براي 

جامعه جهاني است
جمهوري  رئيس  *طالباني 

عراق:
نــوروز مي توانــد موجب 
تحکيم پيوندها بين ملت ها و 

وفاق و همدلي شود
*امامعلــي رحمــان رئيس 
تاجيکســتان:  جمهــوري 
نوروز یکــي از بزرگترین 

جشن هاي جهاني
 به شمار مي رود

*محمداف رئيس جمهوري 
تركمنســتان: ثبت جشــن 
جهاني نــوروز مایه افتخار 
تمدني  حوزه  كشــورهاي 

نوروز است
*اســفندیار رحيم مشایي: 

نوروز روز خدا، انسان
 و طبيعت است

كتاب  احمدي نــژاد  *دكتر 
اشــعار رودكــي را كه به 3 
زبان ترجمه شــده است، به 
رئيس جمهوري تاجيکستان 

اهدا كرد

اقتصادی
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معيار! 
عليرضا خاني 
نوروز زمان مناسبي براي سفر است. بعيد است كسي با اين ديدگاه 
مخالفت بنيادين داشته باشد. هم هوا خوب است، هم طبيعت زيبا و هم 
تعطيالت، طويل! اما اينكه مردم، در نوروز سفر بروند يا نروند به نظر 

نمي رسد جزو وظايف حاكميتي حكومت باشد. 
سالهاست كه دولت، تبليغات وسيعي مي كند كه آي خانه دار و 
بچه دار، به مسافرت برويد و از مناطق مختلف كشور ديدن كنيد. بعد از 
تعطيالت هم آمار مي دهد كه چه تعداد نفرـ  سفر در ايام نوروز انجام 

شد. 
پارسال كه دولت گفت 109 ميليون نفر ـ سفر انجام شده است 
دوستي پرسيد مگر نمي گويند 73ميليون نفر جمعيت داريم. چطور 109 
ميليون سفر انجام شده است؟ گفتم نگران نباش. »نفرـ  سفر« يعني اگر 
يك زوج كه 5 بچه دارند و جمعًا 7 نفرند با يك پيكان قراضه از تهران 
راه بيفتند بروند بندرعباس و از 10 شهر عبور كنند، 70 نفرـ  سفر انجام 
شده است و احتماالً موقعي كه برمي گردند 70 نفرـ  سفر ديگر انجام شده 

است و الي آخر... 
واقعًا براي خيلي هاـ  در ايامي كه روزنامه ها منتشر نمي شدندـ  اين 
پرسش پيش آمد كه دولت چرا و با چه هدفي اينقدر سفر نوروزي را در 
بوق مي كند و ستاد سفرهاي نوروزي راه مي اندازد كه انگار هرچه مردم 
بيشتر سفر بروند نشانه شايستگي و كفايت دولت است! بعد هم مي گويند 
مدارس را براي مسافران نوروزي آماده كرده ايم. آخر، مدرسه هم شد جا 

براي مسافرت نوروزي؟!
در شهرهاي شمالي غلغله و قيامتي مي شود و در پارك ها 500چادر 

مي زنند با يك توالت عمومي! 
رئيس ستاد تسهيالت سفرهاي نوروزي ديروز گفت كه تا پايان روز 
يازدهم فروردين 138 ميليون و 721 هزار نفر ـ سفر به ثبت رسيد كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال 27درصد رشد داشته است و البد تا پايان 

سيزده بدر از مرز 150 ميليون نفرـ  سفر هم مي گذرد! 
هرچند در 6 روز اول فروردين آمار داده بودند كه مصرف بنزين 
نسبت به مدت مشابه پارسال 8 درصد كم شده و اين به نظر مي رسد با 
افزايش آمار سفر تا حدي تناقض داشته باشد )و همچنين كاهش شديد 
آمار تلفات جاده اي هم با افزايش مسافرت تناقض دارد( اما جداي از اين 
موضوع، اصرار عجيب مسئوالن به تشويق افراط گونه مردم به مسافرت 
و بعد از آن هم ارائه افتخارآميز آمار مسافرت همچنان در زمره عجايب 

اين سرزمين و اين برهه است.
اين كه سفر چيز خوبي است و حتي از نظر اقتصادي هم موجب 
چرخش پول مي  شود را مي دانيم، اما در كجاي دنيا »حكومت« وارد 
تبليغات مسافرتي مي شود، دولت شأن خودش را تا حد يك آژانس 
مسافرتي پايين مي آورد كه آمار نفرـ  سفر را به هر قيمتي باال ببرد! آخر چرا 
كسي به اين نمي انديشد كه بگذاريم مسافرت به عنوان يكي از اختيارات 
مردم باشد و نه حكومت. و دولت دليلي ندارد تا اين حد در حوزه مسائل 

ساده زندگي مردم وارد شود و به آنها جهت بدهد.
از آن باالتر، آنها كه سعي مي كنند افزايش آمار مسافرت مردم را به 
حساب توانمندي و شايستگي و كفايت خودشان بگذارند، اگر فردا روز 
اين آمار پايين آمد، معناي بي كفايتي شان را نخواهد داد؟! اما در آن سو 
اتفاق جالب تري هم مي افتد. آژانس هاي مسافرتي به مسافران مي گويند 
با هزينه اي كمتر از كيش مي بريمتان به دوبي و با پولي كمتر از مشهد 

مي بريمتان آنتاليا.
نوروز پارسال اعالم شد كه آژانس هاي مسافرتي ايران براي تبليغات 
سفرهاي خارجي 20 ميليارد تومان هزينه كردند. همين مي شود كه وزارت 
گردشگري تركيه مي گويد فقط در 4 ماه نخست سال 2010 به رغم سردي 
هوا بيش از يك ميليون ايراني به عنوان گردشگر به تركيه رفتند و تركيه 
از اين مسير يك ميليارد دالر كسب كرد. آمار مسافران ايراني كه در 
طول سال 2010 به تركيه رفتند به 1/8 ميليون نفر رسيد و حتي ترك ها را 
متعجب كرد. گفته مي شود در مقابل، فقط 10 هزار توريست تركيه اي به 
ايران سفر كردند. اسفندماه پيش روزنامه »حريت« تركيه از قول يك مقام 
مسئول نوشت پيش بيني مي شود نوروز امسال 2 ميليون ايراني به تركيه 
بيايند و ما براي جذب درآمد، فستيوال خريد راه مي اندازيم. جالب است 
كه همين روزنامه نوشت اگر چه تعطيالت نوروزي رسمي در ايران 5 

روز است اما ايرانيان عماًل 15 روز در تعطيالت كاملند!
وزير گردشگري تركيه اخيراً اعالم كرد كه در سال 2000 تركيه 10 
ميليون توريست خارجي جذب كرد. در سال 2010 اين رقم به 28 ميليون 
توريست رسيد و پيش بيني مي شود امسال )2011( اين ميزان به 31 ميليون 

توريست برسد كه درآمد 25 ميليارد دالري براي تركيه خواهد داشت.
خوب است مسئوالن ما هم آمار بدهند كه غير از باال بردن آمار نفرـ  سفر 

در تعطيالت نوروز، در زمينه جذب توريست خارجي چه كرده اند؟
خوب است مسئوالن، كه در تعطيالت نوروز هم آمار دادنشان تعطيل 
نمي شود و مرتب مي گويند كه ناوگان ريلي و زميني و هوايي و دريايي چه 
ميزان مسافر را جابه جا كرد، آمار بدهند كه در همين تعطيالت نوروزي 
بقيه در صفحه2

روزنامه اطالعات با همکاری ش�رکت راهکارهای همراه کارینا  

سرویس  »پیام اطالعات«  را راه اندازی نموده است .

)SMS( مش�ترکین محترم ایرانسل می توانند با ارسال پیامک 

با محتوای  Ozv  ETN  به ش�ماره  8282
عضو باش�گاه پیام اطالعات ش�ده و جدید ترین اخبار ورزشی 

اقتص�ادی ، فرهنگی، سیاس�ی، اجتماع�ی و ... را در کوتاه ترین 

زمان بر روی تلفن همراه خود دریافت نمایند .
www.ettelaat.com  
www.irancell.ir
www.karinaco.ir

پرسابقه ترین و جامع ترین روزنامه کشور

باشگاه خبری روزنامه اطالعات

اطالعات 

همه جا باشماست

ارسال

Ozv  ETN

به شماره

8282

 آگهي مناقصه عمومي  
 يك  مرحله اي

 سازمان امور مالياتي كشور،  خريد ، نصب 
و راه  اندازي و پشتيباني سخت افزار  و نرم افزار

رجوع به صفحه 10 5346 / م الف

اداره جمعيت و تنظيم خانواده وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي
 برخورداري از دامنه وسيع و متنوع  از روش هاي سالم ، اثر بخش و بي  خطر  آيا مي دانيد

پيشگيري  از  بارداري حق شماست

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة )1(: تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993265 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

پايـان زميـنانتشارات اطالعات منتشر كرد : 
نوشتة رابرت. دي. كپلن
ترجمة فريدون دولتشاهي

قطع رقعي، 590صفحه                     چاپ اول: 950تومان
اين كتاب سفرنامه اي است تحقيقي كه از كشورهاي ويران شده غرب آفريقا آغاز مي شود و سرزمين هاي 
مصر، ايران، كشورهاي آسياي مركزي، هند، پاكستان و جنوب شرقي آسيا و نيز سرزمين هايي در آستانه 
انفجار فرهنگي را در بر مي گيرد. هدف نويسنده از اين سفر كه تنها با يك كوله پشتي و يك دفتر يادداشت 
صورت مي گيرد، قبل از هر چيز، تحقيق درباره اثر انفجار جمعيت و فروسايي زيست محيطي و چگونگي 
رويارويي فرهنگ هاي مختلف با آنها است. او در اين سفر با قاچاقچيان اسلحه و مقام هاي دولتي، جنگ 
ساالران و ساكنان حلبي آبادها به صحبت مي نشيند و نشان مي دهد مسأله اصلي در سرزمين هايي از 
سيرالئون گرفته تا غرب چين، ظهور دوباره رقابت هاي كهنه فرهنگي و از بين رفتن مرزهاي ملي در 
منطقه اي است كه خود را در امتداد خطوط قومي و تاريخي از نو مشخص مي كند. ديدگاه هاي نويسنده در 
اين كتاب دقيق، برانگيزنده و گاهي هم مايوس كننده است. او از كلي  گويي هاي پرآب و تاب پرهيز كرده، 
آنها را با تصويرهاي صميمي از مردان و زناني كه با او روبرو مي شوند جايگزين مي كند. كتاب پايان زمين 

تصوير صميمانه اي از بخش هاي ويران شده اين جهان است.

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة )1(: تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 
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اين كتاب كه به نقد فرضيه نژادگرايي غرب مي پردازد، در چهار فصل گرد آمده است. خاستگاه نژادي 
سفرنامه هاي غربي و طرز كار سفرنامه نويسان، فرضيه هاي نژادي در انديشه هاي نظري غرب و امتيازات 
نژادي از منظر چهره شناسي از جمله فصول آن را تشكيل مي دهد. مؤلف در مقدمه كتاب مي نويسد: نگاه 
جامعه شناختي غرب به ساير جوامع، بعضاً  متمايل به اگوسانتريسم و خودمحوربيني است. خودمحوربيني 
غرب پديده اي خلق الساعه و امروزي نيست بلكه در تاريخ انديشه غرب كمابيش مي توان رگه هايي از آن را 
به طور آشكار و پنهان يافت. ظهور القابي چون؛ بربر و وحشي و انتساب آن به گستره فرهنگ شرق و جوامع 
غيرغربي كه در طول تاريخ از باستان تا به امروز از سوي دسته اي از انديشمندان مغرب زمين صورت گرفته 

است، نشان از اين واقعيت تلخ دارد.
نويسنده كتاب تالش كرده است با نظري گذرا بر تاريخ نژادگرايي در غرب، انديشه هاي فلسفي و آراي نظري 
انديشمندان مغرب زمين را كه به نوعي به ظهور فرضيه اصالت نژادي غرب انجاميده است به تيغ نقد كشاند. 

 نظ��ر به اينكه درطرح تعويض پالكهاي منازل و اماكن در س��طح تهران بزرگ اغلب بخش پاياني كتاب به ذكر منابع و مآخذ و نيز نمايه اختصاص يافته است.
پالكها دچار تغييرات ش��ده اند واين تغييرات موجب مشكالتي براي توزيع روزنامه و 
ديگر مرسوالت پستي گشته است از آن دسته مشتركيني كه تا كنون نسبت به اعالم 
پالك جديد خود اقدام ننموده اند درخواس��ت مي شود سريعًا جهت تسريع در امور 

نسبت به اعالم پالك جديد خود اقدام نمايند.
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سال 1390 هجري شمسي با حضور 
عاشقان حضرت امام خميني)ره(، بيت 
مکرم امام راحل و ياران و عالقمندان 
بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي ايران و 
اقشار مختلف مردم در حرم مطهر امام 

راحل تحويل شد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حاج سيدحسن خميني در 
آغازين لحظات سال جديد و در جمع 
اقشار مختلف مردم در حرم مطهر امام 
راحل، با تبريک سال جديد بر اهميت 
انسان تاکيد کرد و  توکل در زندگي 
در  خميني)ره(  امام  حضرت  گفت: 
»شرح جنود عقل و جهل« توکل بر خدا 
را از جمله جنود الهي مي شمارد و معتقد 
است که توکل يعني اين که انسان کار 
خود را به خدا واگذار کند و خود را 

هيچ بداند. 
يادگار امام راحل به نگاه متعالي 
قرآن به مساله تحول اشاره کرد و اظهار 
داشت: قرآن تاکيد مي کند که مومنين در 
زندگي بايد به خدا توکل کنند و همه 
 امور را مرهون خدا بدانند و خود را هيچ

 بدانند. اگر انسان خود را ببيند، نمي تواند 
انسان  که  مادامي  کند،  توکل  به خدا 
احساس منيت مي کند و براي خود شأن 
و جايگاهي قائل است به مقام توکل 
نمي رسد؛ کسي به مقام توکل مي رسد 
که باور کند همه چيز در يد الهي است. 
امام راحل از  بلند  وي به تعبير 
توکل اشاره کرد و گفت: ما هيچيم و 
هر چه هست از خداست. اين تعبير مهم 
و الهي از امام، ريشه در تحول دارد که 
يکي از مهمترين صفات مومنان توکل 
به خداست. روح توکل در اين جمله 
الهي نهفته است که الَحوَل َو ال قوَّة اال 
باهلل }العلي العظيم{ هرچه هست فقط 
و فقط از آن خداست. يادگار امام راحل 
با بيان اين که اگر انسان يک ذره در دل 
خود به غير خود توکل کند، شرک آغاز 
مي شود، گفت: تغيير و تحول انسان 
فقط در سايه قدرت خداوند است و اگر 

خداوند بخواهد تغييري ايجاد کند، هيچ 
کس نمي تواند جلو آن را بگيرد. 

حاج  والمسلمين  حجت االسالم 
سيدحسن خميني اظهار داشت: از ديدگاه 
امام، توکل چهار رکن دارد که انسان با 
و  مي رسد  توکل  عمق  به  آن،  به  عمل 
زيبا  زندگي اش  فرودهاي  و  فراز  همه 
 مي شود، همانند حضرت زينب که گفت 
اهميت  به  وي  جميال«.  اال  رأيت  »ما 
يقين در توکل به خدا اشاره کرد و گفت: 
خداوند داناست؛ تواناست، صالح انسان را 
مي خواهد و هرگز بخيل نيست. هر آنچه 
خداوند ارزاني کند، نعمت الهي است. همه 
در زندگي فراز و فرود دارند آنچه مهم است 
اين است که بايد در همه حال خدا را در نظر 
گرفت، اگر او را ارحم الراحمين مي دانيم، 

چه از او نخواهيم و چه او را نخوانيم. 
اطالع  پايگاه  گزارش  براساس 
رساني و خبري جماران، وي فهم توکل 
و اطمينان به خداوند را عيدي حرم مطهر 
امام خميني به جامعه ايراني در سال جديد 
دانست و گفت: اگر واقعا به خدا توکل 
کنيم و به او اطمينان داشته باشيم و امور 
خود را به او تفويض کنيم به مقام توکل 
مي رسيم که رتبه رهايي انسان است. 
يادگار امام راحل به تحوالت کشورهاي 
مسلمان هم اشاره کرد و گفت: برادران 
مسلمان ما در کشورهاي اسالمي مورد 
رنجش  و آسيب هاي فراواني هستند که 
اميدواريم خداوند به آنها آزادي و رهايي 

اعطا کند. 

همكار ارجمند جناب آقاي سيدحسن خليلي

سرپرست موسسه اطالعات، مديريت ها و مسئوالن واحدهاي 
مختلف موسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ، سردبيري و 

اعضاي هيات تحريريه روزنامه اطالعات

 با کمال تاسف و تاثر با خبر شديم همکار گراميمان در غم
 از دست دادن مادر گرامي خود به سوگ نشسته است.

ضمن ابراز همدردي، مصيبت وارده را به ايشان و خانواده 
محترم تسليت گفته و براي آن مرحومه از درگاه ايزد منان غفران 

و براي بازماندگان صبر و اجر مسئلت مي نماييم.

تسليت به همكار
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يادداشت سردبير

معيار! 
بقيه از صفحه اول

چه تعداد مسافر به تركيه، دوبي، تاجيكستان، تركمنستان، ارمنستان، 
تايلند، مالزي، اندونزي، چين، استراليا، كانادا، اروپا و... بقيه عالم، 
رفته اند و كشور ما از اين نظر چه ميزان ارز نصيب كشورهاي ميزبان 
كرده و در مقابل، چه تعداد توريست از آن كشورها به ايران آمده اند 
و چه ميزان ارز به كشور ما وارد شده است؟ چرا آمار نمي دهند؟ 
براي اينكه آمار اول )توريست فرستي( وحشتناك است و آمار دوم 

)توريست پذيري( در حد صفر!
آقايان! دوستانه قبول كنيد اگر كسي عيد نوروز سوار پرايد يا 
پيكانش مي شود و مي رود الشتر يا ممسني به ننه پيرش سر بزند، اين 
ارتباطي به شايستگي و كفايت دولت ندارد. معيارها را تا اين حد 
تنزل ندهيد. اگر هم قبول نداريد و اصرار داريد كه »گردشگري« معيار 
شايستگي است، بسم اهلل. آمار جذب توريست خارجي تان را، در كنار 

آمار بقيه كشورها، بگذاريد روي ميز!

يادداشت

جهاد اقتصادي 
فتح ا... آملی

همزمان  ـ  خبر  سرويس 
 ،1390 سال  از  روز  نخستين  با 
رهبر  خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
جمع  در  اسالمي،  انقالب  معظم 
ده ها هزار نفر از زائران و مجاوران 
بارگاه ملکوتي حضرت ثامن الحجج 
علي بن موسي الرضا عليه السالم در 
ديگر  و  خميني)ره(  امام  شبستان 
در  رضوي  رواق هاي  و  صحن ها 
مهمي  سخنان  در  مقدس،  مشهد 
ضمن ارزيابي حرکت کلي کشور 
در سال 89 به ويژه در زمينه تحقق 
شعار همت مضاعف و کار مضاعف 
در عرصه هاي مختلف از جمله علم 
و فناوري، هدفمندسازي يارانه ها 
با  قوي  و  هوشمندانه  برخورد  و 
تبيين شعار  به  تحريم هاي غرب، 
 1390 سال  براي  اقتصادي  جهاد 
و شاخص و الزامات اين حرکت 
عظيم اقتصادي پرداختند و در پايان 
نيز با بيان موضع جمهوري اسالمي 
در قبال حرکتهاي مردمي اخير در 
منطقه، اقدامات مزورانه آمريکا و 

غرب را تشريح کردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
ابتداي سخنان خود ضمن تبريک 
ملت  به  نوروز  سعيد  عيد  مجدد 
ايران و همه ملت هايي که اين عيد را 
گرامي مي دارند، به ارزيابي حرکت 
کلي کشور در سال 89، به ويژه در 
زمينه تحقق شعار همت مضاعف، 
کار مضاعف پرداختند و خاطر نشان 
سال  در  مسئوالن  و  ملت  کردند: 
گذشته حقيقتاً، از خود يک همت 
واال و بلند نشان دادند و توانستند کار 
مضاعف انجام دهند که البته نتايج 
بلند مدت شناخته خواهد  آن در 
شد ولي درهمين ماه هاي اخير و 
کوتاه مدت نيز آثار آن در بخشهاي 

مختلف مشهود است.
ايشان عرصه علم و فناوري را 
يکي از نمونه هاي بارز تحقق همت 
مضاعف و کار مضاعف برشمردند 
و افزودند: حرکت علمي برجسته اي 
که از چند سال پيش در کشور آغاز 
شده، اکنون شتاب بيشتري گرفته 
نيز  علمي  فزاينده  حرکت  اين  و 
در جهت بدست آوردن دانش و 

فناوري هاي نو و برتر دنياست.
رهبر معظم انقالب اسالمي، 
بخش هاي زيست فناوري، هوافضا، 
بنيادي،  سلول هاي  نانوفناوري، 
مهم،  بسيار  راديوداروهاي  توليد 
توليد داروهاي ضدسرطان، توليد 
بادي،  توربين هاي  موتورهاي 
توليد ابر رايانه ها و انرژي هاي نو را 
از جمله دانش هاي نو و برتر دنيا 
دانستند و تاکيد کردند، دانشمندان 
شتابنده  حرکتي  با  ايراني  جوان 
در حال پيشروي در اين عرصه ها 
هستند و بر اساس گزارش مراکز 
حرکت  شتاب  بين المللي،  معتبر 
علمي ايران بيشتر از شتاب جهاني 

است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
بيان ويژگي هاي حرکت پرشتاب 

حضور  افزودند:  کشور  علمي 
دانشمندان جوان  با متوسط  سن 35 
سال، روحيه خودباوري و اعتماد 
به نفس باال، و شکل گيري زنجيره 
توليد  و  علم  توليد  تجاري سازي 
ثروت ملي از نکات برجسته  اين 

حرکت علمي است.
خصوص  در  ايشان 
خاطر  علم  توليد  تجاري سازي  
توليد  زنجيره   اگر  کردند:  نشان 
دانش، تبديل دانش به فناوري، توليد 
محصول و در نهايت تجاري سازي 
توليد  مسير  شود،  تکميل  علم  
علم، به توليد ثروت ملي کشور و 
پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي 

خواهد شد. 
اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
يکي  را  يارانه ها  هدفمندسازي  
همت  تحقق  نمونه هاي  از  ديگر 
مضاعف و کار مضاعف خواندند 
و افزودند:  اجراي هدفمندسازي 
صاحبنظران  همه  که  يارانه ها 
اقتصادي بر آن متفق القول هستند، 
يکي از آرزوهاي سال هاي متمادي 
بود که به لطف خداوند در سال 89  
آغاز شد و همکاري دولت و ملت 

هم در اجراي آن عالي بود.
با  آيت اهلل خامنه اي  حضرت 
تاکيد بر اينکه آثار اجراي هدفمندي 
يارانه ها در بلند مدت آشکار خواهد 
شد، خاطر نشان کردند: در همين 
مدت کوتاه  نيز برخي نتايج اجراي 
مشهود  يارانه ها  هدفمندسازي 

است.
اهداف  جمله  از  ايشان 
توزيع   را،  يارانه ها  هدفمندسازي 
براي  بلند  گام  و  يارانه ها  عادالنه 
تحقق عدالت اجتماعي بر شمردند 
اين  اهداف  ديگر  از  افزودند:  و 
انرژي  مصرف  مديريت  موضوع، 
مصرف  الگوي  واقعي  اصالح  و 
و اصالح ساختار اقتصادي کشور 

است.
اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
و  غيرنفتي  صادرات  افزايش 
قطع  مهم  هدف  به  نزديک شدن 
وابستگي بودجه کشور به نفت را از 
ديگر نمونه هاي تحقق شعار همت 
مضاعف و کار مضاعف در سال 89 
دانستند و خاطر نشان کردند: نمونه 
ديگر برخورد هوشمندانه و مقتدرانه 
تحريم هاي  با  مسئوالن  و  مردم 
بود  آمريکا  به سردمداري   غرب 
و  زياد  تالش  با  خوشبختانه  که 
کار متراکم مسئوالن در بخش هاي 
مختلف، دشمن خلع سالح شد و 
اکنون خود غربي ها اذعان دارند که 

تحريم ها ديگر اثري ندارند.
خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
زمينه  در  گرفته  انجام  اقدامات 
اشتغال زائي، ساخت مسکن شهري 
و  بزرگراه ها  احداث  روستايي،  و 
را  الکترونيک  ارتباطات  و  راه ها 
همت  تحقق  نمونه هاي  ديگر  از 
مضاعف و کار مضاعف در عرصه 
اقتصادي برشمردند و در جمع بندي 

حرکت کشور در سال گذشته تاکيد 
واقعي  معناي  به  سال 89  کردند: 
کلمه، سال همت مضاعف و کار 
مضاعف بود که البته اين موضوع 
فقط به سال 89 اختصاص ندارد و 
امسال و سال هاي بعد نيز بايد اين 
موضوع ادامه يابد تا ملت ايران به 

جايگاه شايسته خود برسد.
سال جهاد اقتصادي

رهبر  سخنان  دوم  بخش 
انقالب اسالمي به تبيين نامگذاري 
امسال يعني سال »جهاد اقتصادي« 

اختصاص داشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
اين بخش از سخنان خود ابتدا دليل 
انتخاب نام »جهاد اقتصادي« براي 
سال 90 را بيان کردند و افزودند: 
اگر چه در کشور کارهاي اساسي 
اما  شود،  انجام  بايد  ضروري  و 
صاحبنظران معتقدند يکي از مسائل 
داراي فوريت و اهميت بيشتر در 
اين برهه از زمان، مسائل اقتصادي 
و حرکت جهادگونه در اين عرصه 
است؛ زير اگر نظام اسالمي توانايي 
خود را در حل مشکالت اقتصادي 
به دنيا و همه ملت ها نشان دهد، اين 
موضوع در پيشرفت کشور و عزت 
ملت ايران تاثير بسيار زيادي خواهد 

داشت.
در  اصلي  شاخص  ايشان 
حرکت اقتصادي را رشد اقتصادي 
پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه 
دانستند و افزودند: در برنامه پنجم، 
درصد   8 اقتصادي،  رشد  حداقل 
بهره وري،  پيش بيني شده است که 
رشد  اين  تحقق  در  زيادي  نقش 

خواهد داشت. 
رهبر معظم انقالب اسالمي با 
تاکيد بر اينکه مسئوالن بايد اهميت 
رشد  در  بهره وري  سهم  ارتقاي 
اقتصادي کشور را براي مردم تبيين 
کنند، خاطر نشان کردند: از جمله 
اقدامات ديگري که بايد در عرصه 
اقتصادي کشور انجام شود، عبارتند 
از: کاهش نرخ بيکاري و افزايش 
سرمايه گذاري  افزايش  اشتغال، 
توانمندسازي  بخش خصوصي و 
بخش خصوصي با ايجاد تعاوني ها، 
آماده سازي زيرساخت هاي حقوقي 
شکوفايي  از  حمايت  قانوني،  و 
براي  الزم  زمينه هاي  ايجاد  کار، 
صرفه جويي در مواد اساسي به ويژه 
آب مصرفي در بخش کشاورزي و 

مشارکت مستقيم مردم در اقتصاد.
خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
اطالعات  دادن  لزومِ  بر  تاکيد  با 
و  اقتصادي  زمينه  در  مردم  به 
توانمندسازي آنان براي مشارکت 
مستقيم در اقتصاد افزودند: رسانه ها 
و به ويژه راديو و تلويزيون، نقش 
بايد  و  دارند  زمينه  دراين  مهمي 
مردم را در خصوص موضوعات و 
اطالعات اقتصادي آگاه کنند، ضمن 
آنکه دولت هم بايد برخورد فعالتري 

داشته باشد.
بقيه در صفحه 13

دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسالمي 
سال  جديد،   سال  آغاز  مناسبت  به  خود  پيام  در  ايران 
89را سال عزت و کرامت ايراني ها دانست و تاکيد کرد: 
امسال،سال عزت و پيشرفت روزافزون تر براي ملت ايران 

و جهانيان خواهد بود.  
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري،  به گزارش 
احمدي نژاد در اين پيام با تبريک و تهنيت آغاز سال نو به 
محضر امام عصر)عج(، همه ايرانيان، رهبري عزيز، خانواده 
معظم شهيدان، ايثارگران و آزادگان و به همه بشريت، سال 
گذشته را سالي سرشار از پيشرفت، عزت و کرامت براي 

ملت ايران دانست.
وي اظهار داشت: نوروز يک جشن جهاني است. 
ميراث فرهنگي و تاريخي هر ملت به منزله حافظه و ريشه 
و ارکان هويت آن ملت است و همان گونه که اگر حافظه 
يک انسان از او گرفته شود، بي هويت و سرگردان مي شود، 
يک ملت هم اين گونه است و در صورت از دست دادن 
حافظه تاريخي و ميراث فرهنگي خود به راحتي تسليم شده 

و توسط هر کسي قابل مديريت کردن است. 
و  فرهنگي  ميراث  اين که  بيان  با  رئيس جمهوري 
تاريخي ملت ايران سرشار از توحيد و عدالت، مهرورزي 
و پاکي و زيبايي است، خاطر نشان کرد: عيد نوروز از 
برجسته ترين ميراث فرهنگي و تاريخي ملت ايران و از 
بالندگي،  و  مهرباني  است.  انساني  زيباترين جشن هاي 
دوباره،  تولد  احساس  طبيعت،  با  همراهي  و  شدن  نو 
کنار گذاشتن کينه ورزي ها، کدورت ها و بداخالقي ها از 

ويژگي هاي نوروز است. 
دکتر احمدي نژاد با طرح سؤالي درباره علت زيبايي 
نوروز خاطر نشان کرد: نوروز يک يادآوري، بشارت و 
نشانه اي از خرمي دوران ها و بهار حقيقي انسان ها بوده و 
اشاره اي به نوروز حقيقي بشريت يعني انسان کامل است 

که به همين دليل زيباست. 
وي افزود: نوروز عيد مردم است و هر سال در اين روز 
همه مردم شادمان هستند و علت شادي اين است که يک گام 

و يک سال به حقيقت بهار نزديک شده اند. 
بررسي تحوالت سال89

رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به اين که سال 89 سالي سرشار از پيشرفت، عزت و 
کرامت براي ملت ايران بوده است، گفت: ملت ايران به  رغم 
تحريم هاي دشمنان و به قول خودشان تحريم فلج کننده، 
توطئه  ها و فشارهاي سنگين سياسي، قله هاي گوناگون در 

عرصه هاي مختلف را يکي پس از ديگري فتح کردند. 
احمدي نژاد با بيان اين که در عرصه  علم و فناوري 
دستاوردهاي بزرگي نصيب ملت ايران شده است، خاطر 
نشان کرد: سال گذشته سرعت پيشرفت علمي ملت ايران 
جهان  در  علم  پيشرفت  سرعت  متوسط  برابر  چندين 
شد. دستاوردهاي گوناگوني در زمينه هاي هوا و فضا، 
فيزيک، هسته اي،  بيوتکنولوژي، شيمي،  نانوتکنولوژي، 
بهداشت و درمان و علم و فناوري در اختيار ملت ايران قرار 
گرفته است و امروز جوشش و شکوفايي علمي در ايران 

در حال وقوع است. 
وي افزود: در عرصه عمراني هم در سال گذشته 
سرتاسر کشور به يک کارگاه بزرگ تبديل شد و راه ها، 
راه آهن ها، بزرگراه ها،  دانشگاه ها، بيمارستان ها،  فرودگاه ها، 
بندرها، کتابخانه ها و مراکز گوناگوني در دست ساخت قرار 

دارد. 
رئيس جمهور خاطر نشان کرد: در عرصه فرهنگي 
هم اميد و خودباوري در ملت ايران به جوشش درآمده و 
جوانان، هنرمندان،  دانشمندان و ورزشکاران کشورمان در 

هر عرصه اي که وارد شدند، درخشيدند.  
احمدي نژاد در ادامه اقدامات انجام شده در بخش 
اقتصادي را در سال گذشته بزرگ و درخشان توصيف کرد 
و گفت: در اين سال طرح مسکن و سرمايه گذاري و توليد به 
سرعت ادامه پيدا کرد و بيش از يک ميليون و 600 هزار شغل 

به عنوان يک رکورد بي سابقه در ايران ثبت و ايجاد شد. 
وي  با اشاره به آغاز طرح تحول اقتصادي در سال 89 
گفت: هدفمندي يارانه ها به عنوان يک برنامه بسيار گسترده 
و تحول آفرين با همبستگي و همراهي و هوشمندي بي نظير 
ملت ايران به خوبي آغاز شد و در مسير اجرا قرار گرفت. 

رئيس جمهوري خاطر نشان کرد: اقدامات انجام شده 
و دستاوردهاي مهم کشورمان در سال 89 نشان داد که ملت 
ايران ظرفيت کارهاي بزرگ را دارد و مي شود کارهاي بسيار 
بزرگ را به پشتوانه ملت انجام داد. ملت ايران نشان دادند که 
ظرفيت و شايستگي نيل به قله هاي بلند پيشرفت و تعالي 
را به خوبي دارا هستند البته اين همبستگي و هوشمندي 
عصر)عج( امام  مديريت  و  هدايت  و  عنايت   مرهون 

 است. 
احمدي نژاد در ادامه وقوع تحوالت و اتفاقات بزرگ 
در عرصه جهاني را در سال 89 مورد اشاره قرار داد و گفت: 
موج عظيم بيداري انساني و حرکت مردمي در جاي جاي 
عالم آغاز شده است. نوع نگاه، معيار ارزش ها و نوع رفتار 
انسان ها به ملت ها به سرعت در حال تغيير است. اتفاقاتي 
که در منطقه ما در حال وقوع است بسيار مهم و بخشي از 
آن حرکت اصيل و اصلي جهاني است که گوشه هايي از آن 

هويدا شده است. 

با  وي تصريح کرد: دشمنان بشريت و مستکبران 
جمع آوري همه ياران و توان خود تالش دارند که خيزش 
و حرکت مردمي را منحرف و به سمت منافع خود هدايت 

کنند اما نخواهند توانست. 
حركت پرشتاب ايران در سال90

رئيس جمهوري در ادامه با تاکيد بر اين که در سال 
1390 حرکت ملت ايران با شتاب روزافزون و سرعت بيشتر 
در زمينه هاي گوناگون ادامه پيدا خواهد کرد، گفت: به فضل 
الهي امسال سال عزت و پيشرفت بيشتر و کرامت روزافزون 

براي ملت ايران و ملت هاي جهان خواهد بود. 
هنر  و  فرهنگ  بخش  در  کرد:  نشان  خاطر  وي 
با همت هنرمندان و اهالي فرهنگ، فرهنگ زيبا و الهي 
اسالمي - ايراني تبيين، تدوين، منتشر و نهادينه خواهد 
شد و زيبايي هاي فرهنگي اين سرزمين به عنوان بهترين 
هديه تقديم بشريت شده و موج فرهنگي ايراني - اسالمي 

گسترش پيدا خواهد کرد. 
دکتر احمدي نژاد خاطر نشان کرد: در عرصه علم و 
فناوري هم قله هاي بزرگتر و جديدتر در راه و در دسترس 
دانشمندان و عالمان ايران زمين است که به فضل الهي فتح 

خواهد شد. 
وي با بيان اين که فعاليت هاي عمراني امسال دو برابر 
خواهد شد، خاطر نشان کرد: در بخش توليد،  صنعت، 
کشاورزي، خدمات و سرمايه گذاري نيز 2/5 ميليون شغل 
در دسترس ملت ايران قرار خواهد گرفت و در اين راستا 
ظرفيت هاي ملت ايران و تجربيات سال هاي گذشته اين 
اميد را به وجود آورده که مي توان در طول 3-2 سال مشکل 

بيکاري کشور را ريشه کن کرد. 
دکتر احمدي نژاد، گفت: امسال طرح عمران روستاها 
و شهرها و طرح مسکن با گستردگي هر چه تمام تر در شهر و 
روستا ادامه پيدا خواهد کرد تا در آينده نزديک مشکلي به نام 

مسکن براي جوانان و ملت ايران وجود نداشته باشد. 
وي خاطر نشان کرد: طرح هاي فراواني در زمينه هاي 
محروميت زدايي، رفع فقر و کاهش فاصله ها در دست 
برنامه ريزي است که به لطف خدا اجراي آن امسال آغاز 

خواهد شد. 
وي با بيان اين که امسال اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 
در بخش توليد و خدمات با گستردگي بيشتر ادامه پيدا 
خواهد کرد، اظهار داشت: صرفه جويي در مصرف انرژي و 

اصالح  رفتار اقتصادي همچنان شعار امسال است. 
رئيس جمهوري تصريح کرد: بايد همه ظرفيت هاي 
کشورمان فعال شده و همه استعدادها شکوفا شود و براي 
تحقق اين اهداف بزرگ از همگان براي حضور، انديشيدن، 

برنامه ريزي و کار دعوت مي کنم. 
جهاني  عرصه  در  کرد:  نشان  خاطر  نژاد  احمدي 
هم تالش براي اصالح ساختارها و نظامات ظالمانه و 
ضدانساني ادامه پيدا خواهد کرد و با تدبير و برنامه ريزي و 
پافشاري بر حقوق ملت ها و بر عدالت در مقابل نظام هاي 

ناعادالنه و يکسويه امروز عالم خواهيم ايستاد. 
وي با بيان اين که جهان نيازمند نظام جديد و طراحي 
نويني است، اظهار داشت: انسان موجودي جهاني است و 
بايد جهاني بينديشد و جهاني زندگي کند. سعادت حقيقي 
انسان در نگاه جهاني اوست و امروز به فضل الهي مرزهاي 
موهوم در حال برچيده شدن بوده و مديريت مادي و بريده از 
آسمان به پايان آمده و احساس واحد جهاني در همه ملت ها 

در حال شکل گيري است. 
رئيس جمهوري خواست حقيقي ملت ها را توحيد، 
عدالت، پاکي و صلح پايدار دانست و گفت: همه ملت ها به 
دنبال مهرباني و دوستي با يکديگر هستند و اين نويد رسيدن 
به موعود و وعده داده شده انبياء، حاکميت جهاني سرشار از 

زيبايي ها به رهبري انسان کامل است. 
دکتر احمدي نژاد تصريح کرد: ملت ايران خواهان 
صلح، دوستي و رفاه براي همه ملت ها در سايه توحيد و 
عدالت و برادري است و اين در سايه حاکميت عدالت گستر 

حقيقي محقق خواهد شد. 
وي با بيان اين که مستکبران و دشمنان بشريت با 
تجميع همه توان و امکانات خود و با همه فريبکاري و 
توطئه گري خود در تالشند تا افق نگاه و انديشه ملت  ها را 
از حقيقت اصلي به سمت منافع مادي قدرت هاي سلطه گر 
منحرف کنند، گفت: مستکبران مي خواهند چشم، دل و 
انديشه ملت ها را از حقيقت انسان کامل و عدالت و توحيد و 
مهرورزي و زيبايي منحرف سازند، اما نخواهند توانست. 

وي تصريح کرد: حرکت رو به کمال، يک حرکت 
قطعي و برگشت ناپذير است و مديريت جهان عاقبت متعلق 
به امام زمان)عج( است و البته دشمنان به خوبي از اين 

موضوع آگاهي دارند. 
را  اشعار  اين  پيام خود   پايان  در  رئيس جمهوري 
قرائت کرد: نسيم خوش بهار شوق پرواز پرستوها / رويش 
بنفشه ها، گل ها، بارش باران، لطف آسمان / تابش خورشيد، 
گرمي دل، روشني جان / فرصت دوباره زندگي از توست 
/ شوق وصال و اشک زالل و نيکوترين حال / در هنگامه 
حلول نام تو بر زبان و ياد تو در صميم جان جاريست / سالم 

بر تو اي بهار مردمان، سالم بر تو اي خرمي دوران. 
اي دلبر ماه روي طناز / برقع ز جمال خود برانداز / تا 

ديده ز پرتو جمالت / چون جام جهان نما کنم باز.  

رئيس جمهوري: فعاليت هاي عمراني كشور
 امسال 2 برابر خواهد شد

رهبر معظم انقالب : جهاد اقتصادي نيازمند حفظ اتحاد و 
انسجام ملي است

رهبر  آيت اهلل خامنه اي  حضرت 
به  پيامي  در  اسالمي،  انقالب  معظم 
هجري   1390 سال  آغاز  مناسبت 
اقتصادي  جهاد  سال  را  آن  شمسي، 

نامگذاري کردند.  
ايشان با تبريک فرا رسيدن بهار 
و سال نو، با اشاره به کارهاي بزرگ 
و پيشرفت هاي چشمگير ملت ايران و 
مسئوالن و حرکت پرشتاب کشور در 
مسير تعالي در سال 89 که سال همت 
مضاعف، کار مضاعف نامگذاري شده 
بود، سال 1390 را سال جهاد اقتصادي 
ناميدند و تأکيد کردند: از همه مسئوالن 
و ملت عزيز ايران انتظار مي رود در اين 
سال با مجاهدت و حرکت جهادگونه و 
جهشي در عرصه اقتصادي زمينه ساز 
تحقق واقعي دهه پيشرفت و عدالت 

شوند. 
معظم  مقام  نوروزي  پيام  متن 

رهبري به اين شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم 

يا مقّلب القلوب و األبصار، يا مدبّر 
الّليل و النّهار، يا محّول الحول و األحوال، 

حّول حالنا الي احسن الحال 
عيد سعيد نوروز و فرا رسيدن بهار 
و سال نو را به همه هم ميهنان عزيزمان در 
سراسر کشور و همچنين به همه ايرانياني 
که در کشورهاي ديگر، در سراسر جهان 
ساکن هستند و همچنين به ملت هاي 
ديگري که براي نوروز ارزش و احترام 
مي کنم.  عرض  تبريک  هستند،  قائل 
بخصوص تبريک مي گويم به افراد و 
خانواده هايي که در خدمت کشور، در 
خدمت انقالب و در خدمت نظام قرار 
دارند، خانواده  شهيدان عزيز، جانبازان و 
خانواده هاي آن ها، خانواده مأموراني که 
در اين روزها که همه در خانه هاي خود 
مجتمعند، آن ها سر کارهاي حساس و 
مهم خود حضور دارند و از حضور در 
خانواده هاي خود محرومند. اميدوارم به 
فضل و رحمت الهي انشاءاهلل ملت ايران 
سال شاد و سرشار از برکت و نعمت را 
در پيش داشته باشند و در همه ميدان ها 

موفق و سربلند و پيروز باشند. 

البته حوادث تلخي که در برخي از 
کشورها نسبت به مردم انجام مي گيردـ  
در بحرين نسبت به مردم عزيز آنجا، در 
يمن، در ليبيـ  عيد را بر ما گوارا نمي کند 
و مانع از اين است که انسان شادي عيد 
اميدواريم  کند.  احساس  تمامه  به  را 
خداوند متعال براي اين ملت هاـ  ملت 
بحرين، ملت يمن، ملت ليبي ـ فرج 
عاجلي برساند و دشمنان ملت ها را با 

عقوبت خود مجازات کند. 
عيد نشانه  حرکت طبيعي انسان در 
طول سال و ماه و روز و شب است و 
چون اين حرکت بايد به سمت کمال و 
تعالي باشد، هر عيدي يک مقطعي است 
بتواند يک مرحله  انسان  اين که  براي 
جديدي را آغاز کند. ما ملت ايران به 
توفيق الهي و به فضل پروردگار در سال 
89 توانستيم کارهاي بزرگي را انجام 
دهيم. ما سال 89 را به نام  »سال همت 
نامگذاري  مضاعف«  کار  و  مضاعف 
کرديم. خوشبختانه در سرتاسر سال، 
کرد.  پيدا  عملي  تحقق  شعار  اين 
مي توانم ادعا کنم که يکي از شعارهايي 
که در طول اين سال ها بيشترين بهره را 
از توجه مردم و مسئوالن و عمل آن ها و 
انطباق وضعيت کشور با خود دارا بود و 
برد، همين شعار »همت مضاعف و کار 
مضاعف« بود، که واقعاً ملت و دولت 
خوشبختانه در اين کار، در اين حرکت 
ساليانه، همت مضاعف و کار مضاعف 
را نشان دادند. ما در زمينه هاي اقتصادي، 
در زمينه هاي سياسي، در زمينه حضور 
عظيم و پرشکوه مردم در عرصه هاي 
مختلف سياسي و انقالبي، در عرصه علم 
و فناوري و در عرصه سياست خارجي، 
خوشبختانه  مختلف،  بخش هاي  در 
کارهاي بزرگي را شاهد بوديم که هم 
مسئولين کشور، قوه  مجريه، قوه مقننه و 
قوه قضائيه انجام دادند، بخصوص قوه  
مجريه در اين دوران يکساله کارهاي 
بزرگي را انجام دادند که از جمله  آن ها 
همين مسأله حساس و بزرگ هدفمندي 
يارانه ها ست، که اين کار بزرگ را شروع 
کردند و اميدواريم انشاءاهلل با موفقيت 

کامل اين کار به انجام برسد. 
آنچه که من از مجموع احساس 
مي کنم، اين است که کشور ما بحمدهلل 
در جاده پيشرفت و تعالي حرکت خوبي 
را آغاز کرده است. البته اين حرکت که 
گرفته  بيشتري  شتاب  هم  روز به روز 
است، ناشي از زحمات و تالش هاي 
مسئوالن و ملت در طول ساليان متمادي 
است، اما خوشبختانه اين حرکت هرچه 
گذشته است، شتاب بيشتري پيدا کرده 
است. مثاًل در عرصه توليد علم، طبق 
آمارهايي که مراکز متخصص جهاني 
مي کنند،  اعالم  بين المللي  مراکز  و 
مشارکت کشور ما در پيشرفت علمي 
و توليد علم در دنيا بيش از يازده درصد 
است، در حالي که ما يک درصد مردم 
دنيا هستيم و کشوري که بعد از ما در 
داشته  را  نصيب  بيشترين  منطقه  اين 
است، کمتر از شش درصد پيشرفت 
بنابراين پيشرفت کشور  داشته است. 
بحمدهلل  مختلف  عرصه هاي  در 
خيلي خوب بوده است. اين حرکت 
شتاب آلود و همراه با جديت و همت، 
انشاءاهلل بايستي ادامه پيدا کند. آنچه که 
در عرصه مجموعه مسائل کشور انسان 
مشاهده مي کند، که در سال 90 بايد ما آن 
را وجهه همت خودمان قرار بدهيم، اين 
است که از جمله  اساسي ترين کارهاي 

دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابله  با 
کشور ما، مسائل اقتصادي است. البته 
در عرصه  فرهنگي هم فعالند، در عرصه  
سياسي هم فعالند، در عرصه  انحصارات 
علمي هم فعالند، اما در عرصه  اقتصادي 
همين  دارند.  زيادي  بسيار  فعاليت 
ايران  ملت  دشمنان  که  تحريم هايي 
زمينه سازي کردند يا آن را بر عليه ملت 
ايران اعمال کردند، به قصد اين بود که 
يک ضربه اي بر پيشرفت کشور ما وارد 
کنند و آن را از اين حرکت شتابنده باز 
بدارند. البته خواسته  آنها برآورده نشد و 
نتوانستند از تحريم ها آن نتيجه اي را که 
انتظار داشتند، بگيرند و تدابير مسئوالن 
و همراهي ملت بر ترفند دشمنان فائق 
سال  اين  لذا  مي کنند.  دنبال  اما  آمد، 
جاري را که از اين لحظه آغاز مي شود، 
ما بايستي متوجه کنيم به اساسي ترين 
مسائل کشور، و محور همه  اين ها به نظر 
من مسائل اقتصادي است. لذا من اين 
سال را »سال جهاد اقتصادي« نامگذاري 
از مسئوالن کشور، چه در  و  مي کنم 
دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي 
ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي 
مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان 
انتظار دارم که در عرصه اقتصادي با 
حرکِت جهادگونه کار کنند، مجاهدت 
نيست،  کافي  طبيعي  حرکت  کنند. 

بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و 
مجاهدانه داشته باشيم. 

اين  در  االن  ما  که  داريد  توجه 
دهه  وارد سومين سال  داريم  ساعت 
پيشرفت و عدالت مي شويم. البته هم 
در زمينه  پيشرفت و هم تا حدود زيادي 
در زمينه عدالت کارهاي خوبي انجام 
گرفته است، ليکن حرکت ما بايد به 
نحوي باشد که بتوانيم اين دهه را به 
معناي حقيقي کلمه مظهر پيشرفت و 
مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار 
بدهيم. خوشبختانه با اين حرکتي که در 
دنياي اسالم به  وجود آمده است، انسان 
احساس مي کند که اين دهه به توفيق 
پروردگار براي منطقه هم دهه  پيشرفت 

و دهه عدالت خواهد بود. 
شما  متعال  خداوند  اميدواريم 
ملت عزيز را، شما مسئوالن عزيز را، 
شما جوانان مؤمن و خوش روحيه و 
فعال و با استعداد را مشمول لطف خود 
و مشمول ادعيه  زاکيه حضرت بقية اهلل 
)ارواحنا فداه( قرار بدهد. ياد شهداي 
عزيزمان را، ياد امام بزرگوار را گرامي 
مي داريم و اميدواريم خداوند به برکت 
ارواح طيبه اين بزرگواران ملت ايران 
را مشمول رحمت و فضل و برکت و 

رضوان و غفران خود قرار دهد. 
والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته  

رهبر معظم انقالب: ملت عزيز در عرصه اقتصادي 
با حركت جهادگونه كار كنند

سرويس خبر: رهبر معظم انقالب اسالمي پيشرفت 
مستمر ملت ايران را در 32 سال اخير نشانه تحقق وعده 
تخلف ناپذير پروردگار مبني بر پيروزي جهاد في سبيل اهلل 
دانستند و افزودند: ملت، و مسئوالن بخش هاي گوناگون 
ــور، امسال جهاد و مبارزه اقتصادي في سبيل اهلل را با  کش

تمام توان دنبال کنند. 
ــاني دفتر  به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رس
ــت اهلل العظمي خامنه اي،  ــر آثار حضرت آي حفظ و نش
ايشان عصر دوشنبه )اول فروردين 90( در ديدار هزاران 
ــان، تکنسين ها و کارگران صنعت  نفر از مردم و مهندس
ــي و جمعي از خانواده هاي  ــت در منطقه پارس جنوب نف
معظم شهيدان اين منطقه با اشاره به نامگذاري سال جديد 
به نام سال جهاد اقتصادي خاطرنشان کردند: ملت ايران، 
32 سال در مقابل زورگويان جهاني ايستادگي کرده است 
ــده تر، عميق تر و  ــکل پيچي ــن جهاد و مبارزه، به ش و اي

حساس تر در عرصه اقتصادي ادامه خواهد يافت. 
ــتگي  ــنايي و دلبس حضرت آيت اهلل خامنه اي، آش
ــرفت مستمر  ملت ايران به فرهنگ جهاد را از رموز پيش
ــي دانستند و  ــور در عرصه هاي دفاع، علمي و سياس کش
ــد: تفاوت جهاد اقتصادي، با تالش اقتصادي اين  افزودن
ــمن در  ــت که جهاد اقتصادي، با توجه به حضور دش اس
ــرفت کشور و ملت معنا پيدا مي کند  عرصه مقابله با پيش
ــئوالن در  ــت که آحاد مردم و مس و در واقع مبارزه اي اس

آن سهيم اند. 
ــاره به تالش  ــالمي با اش ــر معظم انقالب اس رهب
ــکني در راه پيشرفت ملت ايران  سلطه گران براي کارش
افزودند: کار عظيمي که در منطقه پارس جنوبي صورت 
گرفته نوعي جهاد اقتصادي في سبيل اهلل است، چرا که با 
نيت اعتالي اسالم و کلمه حق و افزايش عزت و پيشرفت 

ملت ايران انجام شده است.
شكوفايي پايدار 

ايشان با تشکر از همه متخصصان، کارکنان و فعاالن 
طرح هاي توليد و توسعه پارس جنوبي افزودند: اين گونه 
ــِد دانش بنيان،  ــاي جهادي به علت اتکاي به تولي کاره

مي تواند شکوفايي پايدار کشور را تضمين کند. 
ــالمي تکيه بر استعداد نسل  رهبر معظم انقالب اس
ــي نيازي از  ــاس ب ــاي خودي، احس ــوان و توانايي ه ج
ــمه جوشان اراده ملت  ــتن از چش بيگانگان و ياري جس
را، راه عالج همه دردها و مشکالت خواندند و در تبيين 
ــاد و مبارزه اقتصادي افزودند: مصرف  مصاديقي از جه
درست و پرهيز از اسراف و تبذير - ايجاد فرهنگ کار و 
تالش هلِلّ و تعليم اين فرهنگ کارگشا به جوانان - حرکت 
در جهت پيشرفت و عدالت و تالش بي وقفه براي حل 
مشکالت و رفع نيازهاي مردم، اجزايي از مجموعه جهاد 
ــئوالن ايران در سال جهاد اقتصادي  همگاني ملت و مس
ــان اتحاد کلمه، همدلي، همکاري، احساس  ــت. ايش اس
برادري و مجاهدت عمومي را رمز هميشگي فائق آمدن 
ــالم و ايران خواندند و خاطرنشان  ــمنان اس ملت بر دش
کردند: مسير ارتقاي عزت و عظمت ملت ايران همچنان 
ــت اهلل خامنه اي با ابراز  ــه خواهد يافت. حضرت آي ادام
ــندي از بازديد از طرحهاي منطقه پارس جنوبي و  خرس
تأکيد برضرورت مطالعات عميق علمي در عرصه نفت 
ــان مي دهد  ــيار عظيم نش و گاز افزودند: اين کارهاي بس
احساس توانايي، سرمايه اصلي ملت ايران است و ملت 
ــرکاري را اراده کند، انجام  ــه، ه ــا اتکاي به اين روحي ب
ــت و گاز را ثروت عمومي ملت  ــان نف ــد داد. ايش خواه
ــتعداد،  ــاني با اس ايران خواندند، اما افزودند: نيروي انس
عالقمند و توانا، سرمايه عظيم و اصلي کشور در دستيابي 

به قله هاي رفيع پيشرفت و تعالي است. 
مجاهدت و ايثار شهيدان و جانبازان

ــالمي همچنين در بخش  ــم انقالب اس رهبر معظ
ديگري از سخنانشان، تاريخ مردم استان بوشهر را لبريز 

ــمردند و  ــتقالل و عزت ملي برش ــدت در راه اس مجاه
افزودند: خوشبختانه فضاي عمومي کشور فضاي کار و 
تالش و همدلي است و ملت ايران فراموش نمي کند که 
مجاهدت و ايثار شهيدان، جانبازان و ايثارگران، فرصت 

تاريخي پيشرفت را در اختيار او قرار داده است. 
در آغاز اين ديدار، آيت اهلل صفايي بوشهري نماينده 
ــتان و امام جمعه بوشهر ضمن خيرمقدم  ولي فقيه در اس
ــهر يکي از  ــتان بوش ــالمي گفت: اس به رهبر انقالب اس
ــت و مردم اين استان  عرصه هاي مهم جهاد اقتصادي اس
با وحدت، تالش و جديت، در اين ميدان هم مانند ديگر 

ميدانهاي جهاد و مبارزه موفق خواهند بود. 
رهبر معظم انقالب اسالمي پس از حضور در جمع 
مديران ارشد صنعت نفت کشور و پيمانکاران طرح هاي 
ــعه پارس جنوبي، براي بازديد ميداني عازم  توليد و توس
محل اجراي فاز هاي عملياتي در دست اجرا شدند و ابتدا 
از فاز 15 که در حال احداث و تکميل است بازديد کردند 
ــئوالن و کارشناسان اين فاز با فرآيند  و با توضيحات مس

و نحوه ساخت پروژه ها بيشتر آشنا شدند.
مسئوالن منطقه پارس جنوبي در بازديد رهبر انقالب 
ــال با بهره برداري از  ــالمي همچنين اعالم کردند امس اس
ــون مترمکعب به طرفيت  ــاي 17 و 18، پنجاه ميلي فازه
گاز خانگي کشور افزوده مي شود که اين گام بلند، تأمين 
ــر ايران و  با ثبات و مطمئن گاز مورد نياز مردم در سراس
ــهري و روستايي را  ــعاب گاز ش افزايش يک ميليون انش

امکان پذير مي کند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بازديد از اين صنايع، 
بر رعايت موازين محيط زيست و تالش مستمر بر توليد 

ارزش افزوده تأکيد کردند.
ــالمي پس از بازديد از واحد  رهبر معظم انقالب اس
ــترش روحيه ابتکار  ــا برزويه گس ــيمي نوري ي پتروش
ــرفت کشور  ــريع در پيش ــاي تس و نوآوري را، راهگش

خواندند.
ــئوالن منطقه پارس جنوبي در بازديد حضرت  مس
ــت اهلل خامنه اي از اين منطقه همچنين اعالم کردند تا  آي
ــده  ــال 94، پنجاه و پنج ميليون تن ظرفيت نصب ش س

پتروشيمي در اين منطقه ايجاد خواهد شد.
اظهارات وزير نفت

ــه وزراي اقتصاد، صنايع و معادن،  ــن ديدار ک در اي
رئيس کل بانک مرکزي و شماري از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي حضور داشتند وزير نفت با گراميداشت 
ــالم کرد: براي  ــر صنعت نفت، اع ــهيدان جهادگ ياد ش
ــيار ارزشمند ميدان گازي پارس  ــتفاده از ظرفيت بس اس
جنوبي 29 فاز پيش بيني شده است که همه  آنها در برنامه 
ــعه، به توليد مي رسد. صادرات گاز به خارج  پنجم توس
ــت که  ــعه منطقه پارس جنوبي اس از جمله اهداف توس
ــاره کرد.ميرکاظمي همچنين با اشاره  وزير نفت به آن اش
ــراي کوتاه کردن مدت  ــانه ب به مطالعات دقيق کارشناس
اجراي فازهاي منطقه پارس جنوبي، درآمد ساالنه صنايع 
ــي را در پايان اجراي 29 فاز توليد و  ــه پارس جنوب منطق

توسعه، بيش از 110 ميليارد دالر اعالم کرد.
ــيمي پارس  ــاره به ظرفيت صنايع پتروش وي با اش
ــلويه گفت: در پايان برنامه پنجم، ظرفيت  جنوبي و عس

پتروشيمي کشور به 95 ميليون تن خواهد رسيد.
ــرکت هاي ايراني را در  وزير نفت حضور موفق ش
طرح هاي توسعه منطقه پارس جنوبي، بسيار نويدبخش 
ــده  ــد و گفت: با اتمام اجراي فازهاي پيش بيني ش خوان
ايران در صنايع نفت و گاز، داراي فناوري بومي خواهد 
بود و از توانايي صدور اين فناوري کاماًل ايراني به ديگر 

کشورها برخوردار خواهد شد.
وزير نفت در جمع بندي سخنان خود، سال نو را در 
صنعت نفت و گاز سالي بسيار پرنشاط و موفق پيش بيني 

کرد.

رهبر معظم انقالب از منطقه پارس جنوبي 
بازديد كردند

حجت االسالم والمسلمين حاج سيد حسن خميني: 
تغيير و تحول انسان 

فقط در سايه قدرت خداوند است

رهبر معظم انقالب درگذشت آيت اهلل حاج شيخ محمدصادق 
تهراني را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت 
عالم متفکر و بزرگوار آيت اهلل حاج شيخ محمدصادق تهراني را تسليت گفتند.به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام به اين شرح است:

جناب آقاي مهدي مصطفوي دامت توفيقاته
درگذشت عالم متفکر و بزرگوار مرحوم آيت اهلل حاج شيخ محمدصادق 
تهراني را که عمري به تالش علمي و قرآني گذرانيدند و آثار فراواني از خود به يادگار 
گذاشتند، به جنابعالي و ديگر بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض مي کنم و از 
خداوند پاداش نيک و مغفرت و رحمت واسعه براي آن مرحوم مسألت مي نمايم. 
 والسالم عليکم و رحمة اهلل                         سيدعلي خامنه اي 6 / فروردين / 1390
 پيام تسليت رهبر معظم انقالب به مناسبت درگذشت امام جمعه تفت

رهبر معظم انقالب در پيامي رحلت عالم پارسا و پرهيزگار حاج شيخ 
جواد حسنعلي را تسليت گفتند.به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 

رهبري متن پيام به اين شرح است:
بسمه تعالي

جناب حجت االسالم والمسلمين صدوقي امام جمعه محترم يزد
درگذشت عالم پارسا و پرهيزگار حاج شيخ جواد حسنعلي امام جمعه 
خدوم و انقالبي را به عموم مردم مؤمن و عزيز تفت و به جامعه علمي يزد و به 
همه ارادتمندان آن روحاني بزرگوار و مخصوصاً به خاندان محترم و بازماندگان 
آن مرحوم تسليت عرض مي کنم و علو درجات ملکوتي ايشان را از خداوند 
متعال مسألت مي نمايم.                       سيدعلي خامنه اي 6 / فروردين / 1390

پيام تسليت رئيس جمهوري 
رئيس جمهوري در پيامي درگذشت حجت االسالم حاج شيخ جواد 
حسنعلي امام جمعه تفت را تسليت گفت. متن پيام تسليت دکتر احمدي 

نژاد بدين شرح است: 
اناهلل و انااليه راجعون 

خبر ارتحال عالم رباني مرحوم آقاي حسنعلي موجب تأسف فراوان شد. 
او عارفي متخلق و داراي نفسي پاک و تربيت کننده دل ها و جان ها بود. مردم 
مؤمن تفت و استان يزد دهه هاي متوالي از انديشه روشن، ايمان زالل، رأفت 
و مهرباني و هدايت هاي او بهره هاي فراوان بردند. او مجاهدي استوار بود که 
عليرغم کسالت تا آخرين لحظات عمر در خدمت مردم و انقالب اسالمي بود 

و رفتنش ضايعه اي سنگين است. 
اميدوارم خداوندمنان با رحمت و لطف خودش خأل وجودي اين مرد 
بزرگ را پرکند. خدايش غريق رحمت و با پيامبر و آل پيامبر محشور فرمايد. 
با عرض تسليت به مردم استان يزد و به ويژه مردم انقالبي تفت و بازماندگان 
ايشان از خداوندمنان رحمت واسعه براي آن مرحوم و سالمتي و عزت روز 

افزون براي مردم تفت و يزد را مسئلت دارم.

درست در اولين روزهاي پيروزي انقالب اسالمي بود كه مردم 
انقالبي ايران زمين با واژه اي آشنا شدند كه مي توانست به عنوان 

پيشوندي مقدس انگيزه هاي قوي و استوار ايجاد كند. 
تا آن زمان مفهومي كه اكثر ما از جهاد داشتيم جنگ برعليه 
دشمن دين بود. اعالم جهاد توسط علما صورت مي گرفت و همگان 
از اين واژه جهاد عليه ظلم و يا جنگ برعليه كفر را مي فهميديم اما 
براي اولين بار وقتي امام)ره( از تشكيل جهادسازندگي سخن به ميان 
آورد. اين واژه وارد فرهنگ كار و تالش و زندگي اجتماعي ما هم 

شد و وجوه مختلف و متكثر كاربردي آن آشكار گرديد. جهاد. 
همان تابستان 58 عده كثيري از دانشجويان مسلمان در قالب 
تيمهاي جهادسازندگي دانشجويي عازم مناطق محروم شدند تا جاده 
و راه و حمام و مدرسه و درمانگاه بسازند و يا آب لوله كشي براي 
مردم تدارك ببينند. و مردم محروم ديارمان دانشجوياني را ديدند 
كه از دانشكده هاي فني و مهندسي و پزشكي و... قدم به روستاها 
مي گذاشتند و بيل و كلنگ به دست مي گرفتند. نه به فكر مزد بودند 
و نه به فكر موقعيت و رشته تحصيلي شان. با اندك جيره اي كه از 
جيره  كارگري هم كمتر بود، سخت كار مي كردند.  انقالب آنها را 
متحول كرده بود و آنها براي جهاد آمده بودند با تعريف بسط يافته 
و عميقي كه از جهاد دريافت كرده بودند. و اين واژه معنا و مفهومي 
داشت كه منحصر به فرد بود. هم بار ديني و معنايي داشت و هم 
مفهومي عميقتر از واژگان بعضًا مترادفي كه در زمينه كار و تالش 
وجود دارد. وقتي صحبت از جهاد سازندگي شد همه دانستند كه 
معناي به مراتب گشاده دست تري از كار و تالش در اين عبارت  
نهفته است و چنين بود كه جهاد سازندگي با همين پشتوانه اعتقادي 
و انقالبي منشأ خدمات فراواني گرديد. چرا كه در جهاد مبنا و پايه 
و اساس كار، تالش براي رضاي خدا و در حداكثر توان و بي بهانه 
و در جاي خود سخت و دشوار است. همچنانكه جهاد اكبر با جهاد 
با نفس بسي سخت است و انگيزه و ايمان قوي مي طلبد، همچنانكه 
شما در جهاد با دشمن نيازمند اراده اي پوالدين و ايماني مستحكم 
و مبارزه اي تا سر حد جان  و بي هراس و واهمه و ترديد هستيد. در 
ميدان پيشرفت و سازندگي نيز هم ايمان، هم اراده، هم كار سخت 

و البته همراه با تدبير و درايت مورد نياز است.
به عنوان سال جهاد  انقالب  از سوي رهبري  امسال  وقتي 
اقتصادي نامگذاري شد، همه دلسوزان و عالقمندان به پيشرفت و 
توسعه كشور از بابت اين حسن سليقه و حسن انتخاب خوشنود 
شدند چرا كه سال 90 به طور قطع كشور نيازمند جهادي همه 
جانبه در عرصه اقتصاد است. در همان حد و وسع و گستره كه 
در مفهوم متعالي جهاد مستتر است. در سال گذشته كه سال كار و 
تالش مضاعف بود البته كارهاي فراواني در كشور صورت گرفت 
و پيشرفتهاي خوبي حاصل آمد اما در حوزه اقتصاد و بويژه در 
دست يابي به رشد اقتصادي مورد نظر كشور مطابق آنچه كه در 
هدف گذاري برنامه پنجساله و نيز سند چشم انداز پيش بيني شده 
بود، توفيق بايسته به دست نيامد. نرخ رشد اقتصادي كشور هرگز 
به صورت دقيق و رسمي اعالم نشد و همين نشان مي دهد كه نرخ 
رشد ما با هدفگذاري مورد نظر فاصله داشته است. امسال اما كشور 
در شرايط اقتصادي خاصي به سر مي برد، از طرفي تورم انتظاري 
حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، به صورت يك تهديد، 
سالمت اقتصاد را در معرض خطر قرار داده است. از طرف ديگر 
بازار كار و سرمايه و بويژه توليد با چالشها و دست اندازهاي متعددي 
روبروست و از سوي ديگر عليرغم همه اعالم نظرهاي رسمي در 
مورد ايجاد بيش از يك ميليون وششصدهزار فرصت شغلي، بازار 
اشتغال و واقعيت هاي موجود و افزايش بيكاري اين آمارها را در 
معرض ترديد قرار مي دهد و از نياز كشور به ايجاد فرصت هاي 
پايدار شغلي بسيار گسترده حكايت دارد تا بحران بيكاري پايان 
پذيرد. از ديگر سو عدم تصويب اليحه بودجه كل كشور در پايان 
سال به دليل تأخير دولت در تقديم اليحه به مجلس كه سرنوشت 
اقتصاد كشور را براي نخستين بار در دو دهه اخير دچار تأخير كرده 
و به سال جديد كشانده است و مهمتر از همه ضرورت رسيدن به 
نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي كه از الزامات برنامه پنجساله 
و سند چشم انداز است... همه و همه نيازمند مجاهدت همگاني در 
عرصه اقتصادي است و همه اين عوامل بي ترديد به يك جهاد فراگير 
در عرصه اقتصاد نيازمند است كه كوچكترين سستي و كاهلي و 
بي تدبيري را برنمي تابد. در اين جهاد البته همه وظيفه اي بر دوش 
دارند. هم كارآفرينان و فرهيختگان و صاحبان سرمايه و صنعت گران 
و توليدكنندگان و دست اندركاران بخش خصوصي، هم همه آحاد 
ملت شريف ايران و هم همه دستگاه هاي مسئول و همه مسئوالن در 
قواي سه گانه كشور و بويژه همه اركان و اجزاي دولت. كه البته در 
مورد اخير پرهيز از هر بي تدبيري و يكسويه نگري، استفاده از تمام 
ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي كشور و ايجاد بستر فعاليت مؤثر و 
آرام براي  فعاالن بخش اقتصاد و توليد و حمايت واقعي از آنان و رفع 

موانع ايجاد اشتغال و كار و فعاليت اقتصادي ضروري است.
از ياد نبريم كه جهاد اقتصادي و مجاهدت در راه رسيدن به 
پيشرفت و توسعه كشور و رفع بيكاري و توانمند شدن در عرصه 
اقتصاد و رفع گرفتاري و مشكالت مسلمين و مملكت اسالمي اگر 
ارج و منزلتي باالتر از جهاد در راه خدا نداشته باشد قطعًا ارج و 

قربش كمتر از آن هم نيست.

سرويس حوادث: آتش نشانان 
منطقه 4 عمليات سازمان آتش نشاني 
و  درختان  آتش سوزي  تهران، 
علف هاي خشک در ميدان بوستان 

پارک چيتگر را خاموش کردند.
ايسنا، آتش نشانان  به گزارش 
مستقر در پارک چيتگر پيش از ظهر 

ديروز با مشاهده شعله آتش و دود 
فراوان در فاز 2 غربي پارک چيتگر 
براي  را  خود  عمليات  بالفاصله 
خاموش کردن آتش آغاز کردند و 
توانستند آتش سوزي را در گستره 
خاموش  مربع  متر   1000 تقريبي 

کنند.

مهار آتش سوزي در پارك چيتگر



بررسي ترجمه روشنگر قرآن كريم در شهركتاب
نخستين نشست هفتگي شهر كتاب در سال 1390 به ترجمه »روشنگر 

قرآن كريم« اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومي شهركتاب، به تازگي ترجمه فارسي قرآن 
كريم به همت كريم زماني منتشر شده و سعي زماني بر آن بوده است كه 
فهم آيات را براي عموم عالقه مندان اين نامه آسماني آسان كند و عالوه بر 
ترجمه آيات به فارسي، با توصيفات و روايت آراء و اقوال مفسران، اين مهم 

را براي خوانندگان فراهم كرده است.
ولي،  استاد  بهاءالدين خرمشاهي، حسين  با حضور  نشست  اين 
سيدكاظم حافظيان و كريم زماني سه شنبه 16 فروردين ساعت 16 و 30 
دقيقه در مركز فرهنگي شهركتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان 
احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار مي شود و ورود براي 

عالقه مندان آزاد است.
درگذشت رضا صفدري مجري باسابقه صداوسيما

رضا صفدري مجري باسابقه صداوسيما چهارشنبه دهم فروردين 
درگذشت.رضا صفدري از مجرياني بود كه در دهه 70 و با رواج برنامه هاي 
تركيبي به شهرت و موفقيت فراواني در تلويزيون رسيد و هنوز بسياري او را 

با اجراي متفاوت در برنامه »تا هشت و نيم« به ياد مي آورند.
صفدري كه در راديو و تلويزيون سابقه كار داشت درسال 83 مجموعه 

طنر »باغچه مينو« را كارگرداني كرد.
رضا صفدري كه متولد 1342 بود، بر اثر حمله قلبي درگذشت.

مراسم تشييع پيكر رضا صفدري مجري تلويزيون جمعه گذشته از 
مقابل مسجد بالل صداوسيما برگزار شد.

در اين مراسم تعدادي از بازيگران تلويزيون و همكاران اين مجري 
تلويزيون و راديو حضور داشتند.

 برگزاري روز جهاني كتاب كودك در18 فروردين
ديدار بهاري انجمن نويسندگان كودك و نوجوان و بزرگداشت روز 

جهاني كتاب كودك، 18 فروردين برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، مراسم روز جهاني كتاب كودك با پيام دكتر توران 

ميرهادي همراه خواهد بود.
اجراي موسيقي، نقل خاطرات جمعي از نويسندگان كودك و نوجوان 
از ديگر بخش هاي اين برنامه عنوان شده است كه پنجشنبه از ساعت 17 در 

محل انجمن نويسندگان كودك و نوجوان برگزار مي شود.
قصه هاي كوتاه اعضاي انجمن نويسندگان كودك

 چاپ مي شود
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان در پي توافق با يك ناشر قصد 
دارد مجموعه اي از قصه هاي كوتاه اعضاي خود را در قالب يك مجموعه 

منتشر كند.
به گزارش مهر، اعضاي انجمن مي توانند با اهداي يك قصه به اين 
حركت داوطلبانه پيوسته و به فعال شدن بخش انتشارات انجمن كمك كنند.
شرايطي كه براي قصه ها در نظر گرفته شده اين است كه داستان ها بايد كوتاه 
بوده و بيشتر از 200 كلمه نباشد. همچنين قصه ها بايد به گونه اي نوشته شود 
كه دانش آموزان پايه اول دبستان، بتوانند آن را بخوانند. تمامي قصه ها بايد 

تاليفي باشند و پيشتر در كتابي چاپ نشده باشد و بعداً هم چاپ نشود.
حميد كرمي، شاعر و نويسنده، درگذشت

حميد كرمي شاعر، نويسنده و محقق درگذشت.
به گزارش ايسنا، كامران شرف شاهي، شاعر 
و از دوستان مرحوم كرمي گفت: حميد كرمي نهم 
فروردين بر اثر سكته قلبي و در چهل و نه سالگي 
درگذشت. همچنين پيكر اين شاعر و نويسنده براي 
تدفين به زادگاهش »ويدر« در استان مركزي منتقل 
شد.به گفته شرف شاهي مرحوم كرمي كه عالوه بر 
سرايش شعر، محقق، نويسنده و مصحح نيز بود 
زماني درباره »انقالب اسالمي ايران و طيب« را 
در انتظار كسب مجوز و چند رمان ديگر نيز آماده 

چاپ داشت.برخي از كتاب هاي منتشر شده او عبارتند از: »بر شانه هاي 
كوهستان«، »سايه روشن هاي ويدر«، »حكايت هاي شاعران«، تصحيح 

ديوان ناصرعلي فرهندي از شاعران پارسي گوي هند.
ديدار معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

 از نمايشگاه »نوروز«
حميد شاه آبادي؛ معاون وزير فرهنگ  وارشاد اسالمي در امور هنري، 
دوشنبه 8 فروردين از نمايشگاه »نوروز« در موزه هنرهاي معاصر تهران 
ديدار كرد.شا ه آبادي به همراه تعدادي از ميهمانان خارجي دومين جشن 
جهاني »نوروز« از اين نمايشگاه كه شامل آثار گنجينه  ايراني موزه هنرهاي 

معاصر تهران با موضوع نوروز، بهار و طبيعت است، ديدار كرد.
نمايشگاه »نوروز« با بيش از 100 اثر نقاشي، نقاشي خط، نگارگري، 
خوشنويسي، عكاسي و هنر جديد از دوم فروردين گشايش يافته است و 

تا دوم ارديبهشت ادامه خواهد داشت.
نمايشگاه »يادبود سرخ« در گالري الهه

از 21  »يادبود سرخ«  با عنوان  نقاشي هاي خاطره آوند  نمايشگاه 
فروردين در گالري »الهه« برپا مي شود.

به گزارش ايسنا، گالري »الهه« از 21 فروردين به مدت 10 روز از 
ساعت 16 تا 20 به جز روزهاي جمعه ميزبان ديداركنندگان خواهد بود.

خاطره آوند متولد 1357 در تهران و داراي مدرك كارشناسي ارشد 
نقاشي از دانشگاه آزاد اسالمي است. او در حال حاضر عضو انجمن 

هنرمندان نقاش ايران و مدرس دانشگاه آزاد است.
»اخراجي ها3« ركورد شكست

فروش فيلم سينمايي »اخراجي ها3« به كارگرداني مسعود ده نمكي در 
يك روز بيشتر از فروش فيلم »اخراجي ها2« شد.

به گزارش مهر، با وجود انتشار نسخه قاچاق، فروش خوب فيلم 
»اخراجي ها3« ادامه دارد و اين فيلم سه شنبه نهم فروردين ماه در تهران 100 
ميليون تومان و در شهرستان ها 150 ميليون تومان فروخت و ركورد فروش 

يك روز را كه متعلق به »اخراجي ها2« بود شكست.
فيلم سينمايي »اخراجي ها3« با بازي امين حيايي، رضا رويگري، 
محمدرضا شريفي نيا، اكبر عبدي، نيما شاهرخشاهي تا دهم فروردين بيش 

از يك ميليارد و 500 ميليون تومان فروش داشته است.
 آلبوم »چنگ و سرود« نفيسي به بازار مي آيد 

آلبوم »چنگ و سرود« سهيل نفيسي هفته آخر فروردين از سوي 
انتشارات هرمس منتشر خواهد شد.

به گزارش ايسنا، مجموعه جديد سهيل نفيسي شامل قطعاتي همچون 
»ترانه« با شعري از احمد شاملو، »شب ها كه مي سوخت« فريدون مشيري، 
»غزل« ابراهيم منصفي، »ترا من چشم در راهم« نيما يوشيج، »ماهي« احمد 
شاملو، »كوه بيداد« بهمن فرسي، »لحظه ديدار« مهدي اخوان ثالث، »من و تو، 
درخت و بارون« احمد شاملو، »سميرمي« احمد شاملو، »نداي آغاز« سهراب 

سپهري، »يك پوست و يك استخوان« بهمن فرسي منتشر مي شود.
در اين آلبوم كه سومين كار نفيسي محسوب مي شود، پيتر سليماني پور 

به عنوان نوازنده مهمان او را همراهي مي كند.
برنامه بهار 90 گالري »ماه مهر« اعالم شد

برنامه هاي بهاري گالري »ماه مهر« كه از دوم ارديبهشت آغاز مي شود، 
اعالم شد.

به گزارش ايسنا، در اين برنامه گالري ماه مهر فروردين نمايشگاهي 
نخواهد داشت و از دوم ارديبهشت به استقبال آثاري از فتح اهلل مرزبان 

مي رود، اين مجموعه تا 19 ارديبهشت برپاست.
همچنين اين گالري از 23 ارديبهشت تا 10 خرداد با نمايش آثاري 
از ميترا كاويان به فعاليت خود ادامه خواهد داد.20 خرداد تا هفتم تير نيز 

نمايشگاه آثار نيلوفر قادري نژاد در گالري ماه مهر برپا مي شود.
توقف اجراي »عجايب المخلوقات« در ايرانشهر

اجراي نمايش »عجايب المخلوقات« به كارگرداني رضا ثروتي كه قرار 
بود بهار امسال در تماشاخانه ايرانشهر به كار خود ادامه دهد با هماهنگي 

كارگردان و  مدير تماشاخانه ايرانشهر بنا به داليلي متوقف شد.
به گزارش مهر، نمايش »عجايب المخلوقات« كه جايزه ويژه هيأت 
داوران مسابقه بين الملل بيست و نهمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر را از 
آن خود كرده است از اسفند سال 89 اجراي عمومي خود را در سالن شماره 
يك تماشاخانه ايرانشهر آغاز كرد. اين نمايش قرار بود تا اواخر ارديبهشت 

90 به اجراي عمومي ادامه دهد كه بنا به داليلي اين امر منتفي شد.
رضا ثروتي كارگردان نمايش به زودي داليل اين انصراف را اعالم 

مي كند.
 قرار است نمايش »عجايب المخلوقات« حدود شش ماه ديگر اجراي 

عمومي خود را از سر بگيرد.

سالن هاي تئاتر از نيمه دوم فروردين  90 پذيراي هنرمندان و گروه هاي 
ادامه   90 سال  در  را  خود  عمومي  اجراي  كه  مي شوند  نمايشي  مختلف 

مي دهند.
به گزارش مهر، سالن هاي تئاتر در سال 90 بعد از دو هفته تعطيلي در ايام  
تعطيالت نوروز فعاليت خود را از نيمه دوم فروردين از سر مي گيرند. اين در 
حالي است كه سالن هاي تئاتر در روزهاي پاياني سال 89 و با پايان بيست و 
نهمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر ميزبان آثاري بودند كه قرار است در بهار 

سال 90 به اجراهاي  خود ادامه دهند .
 از اين رو مجموعه تئاتر شهر به عنوان اصلي ترين مجموعه تئاتري ايران 
فعاليت خود را از سر مي گيرد. البته سالن اصلي مجموعه از هفتم فروردين و 
همزمان با جشن جهاني نوروز ميزبان نمايش »نصرت خانم، مادرم و نوروز« 

نوشته و كار امير دژاكام است كه ساعت 19 روي صحنه مي رود.
در سالن هاي ديگر اين مجموعه، نمايش هايي كه در اسفند 89 اجراي 
عمومي خود را آغاز كردند به كار خود  ادامه مي دهند. سالن قشقايي مجموعه 
ميزبان نمايش »ابرهاي پشت حنجره« رضا گوران است  . اين نمايش كه در سال 
89 جوايز بهترين نمايشنامه و طراحي صحنه بيست و نهمين جشنواره  بين المللي 
تئاتر فجر را از آن خود كرد و در جذب مخاطب موفق بود در بهار 90 به  اجراي 

عمومي خود ادامه مي دهد. 

در اين نمايش مهدي پاكدل، بهنوش طباطبايي، شهرام حقيقت دوست، 
كاوه قائمي و ندا مقصودي به ايفاي نقش مي پردازند.

در سالن چهارسوي مجموعه تئاتر شهر هم نمايش »فاوست« به كارگرداني 
حميدرضا نعيمي به اجراي عمومي خود ادامه مي دهد. اين نمايش كه جديدترين 
اثر گروه تئاتر »شايا« است با حضور بازيگراني چون ايوب آقاخاني، خسرو 

شهراز، فروغ قجابگلي و حميدرضا نعيمي روي صحنه مي رود . 
سالن سايه هم در اسفند سال 89 پذيراي نمايش »تماشاچي محكوم 
به اعدام« روح اهلل جعفري بود كه با حضور بازيگراني چون فرزين صابوني، 
سيروس همتي، هدا ناصح، مجيد رحمتي و طوفان مهرداديان به صحنه رفت. 

اين نمايش امسال هم در سالن سايه به اجراي عمومي خود ادامه مي دهد . 
كارگاه نمايش مجموعه تئاتر شهر هم از نيمه دوم فروردين 90 با نمايش 
»خطر مجسمه عبيد جدي است« به كارگرداني مريم كاظمي فعاليت خود را از 
سر مي گيرد. اين نمايش كه نوشته عزت اهلل مهرآوران است امسال هم به اجراي 

عمومي خود ادامه مي دهد . 
تماشاخانه ايرانشهر هم به عنوان يكي ديگر از مجموعه هاي مهم تئاتر 
حرفه اي ايران در بهار سال 90 با آثار هنرمنداني چون داريوش  مهرجويي، حسن 
معجوني و رضا ثروتي به كار خود ادامه مي دهد. در سالن سمندريان تماشاخانه 
ايرانشهر هم نمايش هاي »مرغ دريايي« حسن معجوني و »درس« داريوش 

مهرجويي به صحنه مي روند و اجراي عمومي خود را ادامه مي دهند.
 تاالر هنر هم در كنار سالن اصلي مجموعه تئاتر شهر، سالني بود كه از 
هفت فروردين سال 90  با ميزباني نمايش »قصه بخت« داود فتحعلي بيگي و 
همزمان با دومين جشن جهاني نوروز فعاليت خود را آغاز كرد. اين نمايش به 

شيوه خم بازي از شيوه هاي كهن عروسكي ايران اجرا مي شود.

كتاب »گفتار حكيم« )نگاهي به 
آثار و انديشه هاي دكتر غالمحسين 
ابراهيمي ديناني همراه با گزيده كتاب 
»هستي و مستي« به كوشش محمد 
جعفر محمدزاده از سوي انتشارات 

اطالعات به بازار نشر عرضه شد.
در  محمدزاده  محمدجعفر 
آورده  حكيم«  »گفتار  مقدمه  آغاز 
است: »كمتر كسي است كه با فكر و 
فرهنگ ايراني و اسالمي در روزگار ما 
آشنايي داشته باشد و دكتر غالمحسين 

ابراهيمي ديناني، نويسنده آثار فلسفي و استاد دانشگاه تهران را نشناسد.
دكتر ابراهيمي ديناني كه به راستي بايد وي را احياگر حكمت شرق 
در عصر كنوني خواند، تاكنون بيشترين همت خود را در شناخت و معرفي 
فلسفه دوران ايران اسالمي مصروف داشته و چندين اثر فلسفي در اين 
باره به نگارش درآورده است. در 
تقرير  بر  رو، عالوه  پيش  نوشتار 
مباحث خيام شناسي دكتر ديناني، 
نگاهي گذرا و معرفي گونه  ابتدا 
و  تقديم  وي  تاليفات  و  آثار  به 
سپس شانزده اثر فلسفي  ايشان به 
اجمال معرفي مي گردد و در ادامه 
عصاره كالم استاد در كتاب »هستي 
و مستي« مي آيد كه انتظار مي رود 
آراء  محققان  و  افكار  دوستداران 

ايشان را سودمند افتد.
كتاب »هستي و مستي« روايت 
انديشه هاي  از  فلسفه  استاد  اين 
نيشابوري  خيام  عمر  حكيم  بلند 
تفرج  در هستي شناسي و حاصل 

حكيمانه وي در گلشن  جادويي رباعيات اوست.
بخشي از آنچه پيش رو داريد، تقريري روشمند و تلخيصي از كتاب 
مذكور است كه پيش از اين به همت درخور اغتنام آقاي كريم فيضي، در 
قالب انديشه گستر گفت وگو، سامان گرفته و از سوي موسسه اطالعات، 

زيور طبع يافته است.« 
بخش اول اين كتاب شامل كتاب شناسي توصيفي و بخش دوم مربوط 

به »رابطه فلسفه و ادبيات« است.
عناوين هفت فصل كتاب نيز به اين شرح است: خيام فيلسوف، تحقيق 
درباره خيام، خيام و شمس تبريزي، خيام و ديگر فالسفه، خيام و فرهنگ 

ايران، نگاه انتقادي به خيام و انديشه سرايي خيام.
كتاب »گفتار حكيم« با شمارگان 2100 نسخه و بهاي 1600 تومان به 

بازار نشر عرضه شده است.

بخش هاي مختلف دومين جشن 
نمايش هاي  از  اعم  نوروز  جهاني 
صحنه اي، خياباني، اجراهاي موسيقي 
در  تجسمي  حوزه  نمايشگاه هاي  و 
ايام برپايي جشن با استقبال قابل توجه 

مخاطبان و عالقه مندان مواجه شد.
مختلف  مراكز  مهر،  گزارش  به 
و  فرهنگ  وزارت  هنري  معاونت  
تعطيالت  ايام  در  اسالمي  ارشاد 
جهاني  جشن  با  همزمان  و  نوروز 
 90 سال  در  را  خود  فعاليت  نوروز 
كه  است  حالي  در  اين  كردند.  آغاز 
از  هنري  معاونت  تجسمي  بخش 
دوم فروردين با برپايي نمايشگاه هاي 
نقاشي، عكس، پوستر، كارت پستال و 
خوشنويسي در موزه هنرهاي معاصر 

تهران، مجموعه فرهنگي هنري برج 
آزادي و فرهنگسراي نياوران آغاز به 
فروردين  هفتم  از  كرد.همچنين  كار 
دومين  افتتاحيه  مراسم  با  همزمان  و 
جشن جهاني نوروز سالن هاي اصلي 
مجموعه تئاتر شهر و تاالر هنر ميزبان 
دو اثر نمايشي »نصرت خانم، مادرم و 
نوروز« و »قصه بخت« شدند. در همين 
ميزبان  هم  نياوران  فرهنگسراي  روز 
و  داخلي  موسيقي  گروه هاي  اجراي 

خارجي شد.
برگزاري  در  توجه  قابل  نكته 
استقبال  نوروز  دومين جشن جهاني 
قابل توجه مخاطبان و عالقه مندان از 
بخش هاي مختلف جشن بود. استقبال 
چشمگير اقشار مختلف جامعه حاكي 

بخش هاي  فعاليت  كه  است  آن  از 
مختلف هنري در ايام نوروز فرصت 
مناسبي براي عالقه مندان به حوزه هاي 
و  آثار  از  تا  است  هنري  مختلف 
توليدات هنري ديدن و بازديد كنند.
جشن جهاني نوروز در تهران از هفتم 
فروردين 90 آغاز شد و در روزهاي 
8 ، 9 ، 10 و 11 فروردين ماه 90 ، 
تركمنستان،  كشورهاي  هنرمندان 
تاجيكستان،  هندوستان،  پاكستان، 
عراق،  تركيه،  ازبكستان،  قرقيزستان، 
آذربايجان و گرجستان در حوزه هاي 
تجسمي، موسيقي و نمايش هاي آييني 

به ارائه آثار خود پرداختند.
رونمايي از »عمو نوروز«

عروسك هاي  رونمايي  مراسم 

غول پيكر »عمو نوروز« و »ننه سرما« 
همزمان با روز جهاني تئاتر و با حضور 
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  هنري  معاون 
در  فروردين  هفتم  يكشنبه  اسالمي 
فضاي باز مجموعه تئاتر شهر برگزار 
شد.  به گزارش مهر، حميد شاه آبادي 
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  هنري  معاون 
اسالمي پس   از رونمايي عروسك هاي 
»عمو نوروز« و »ننه سرما« كه با استقبال 
خوب مردم همراه بود،   فرا رسيدن بهار 
و سال نو را به عموم هنرمندان و مردم 

ايران تبريك گفت . 
وي، همزماني روز جهاني تئاتر 
و آغاز دومين جشن جهاني نوروز را 
اين  اتفاقي فرخنده دانست و   افزود: 
رونمايي براي آغاز فعاليت هاي تئاتر 
كشور روز خوبي است. »عمو نوروز«  
پيام آور شادي و آغاز دوباره   نماد و 

است و »ننه سرما« نماد رفتن زمستان.
 شاه آبادي يادآور شد: ملت ما توان 
فرهنگي بسياري دارد و بايد آن را حفظ  
 كند. مجموعه معاونت هنري نيز براي 
حفظ اين توان فرهنگي دست به كار  

 هستند .
وي تأكيد كرد: در اين حوزه نبايد 
فرصت ها را از دست داد .  ما در سال هاي 
و  فرهنگي  مراكز  تعطيلي  با  گذشته 
هنري در اين ايام، فرصت هاي خوبي 
را از    دست داده ايم . در پايان اين مراسم 
جمعيت حاضر همراه با معاون هنري 
با  اسالمي  ارشاد  و  وزير   فرهنگ 
»ننه  و  نوروز«  »عمو  عروسك هاي 

سرما« عكس يادگاري گرفتند .  

ٰ

3 اخبار داخلي

حديث روز
امام علي عليه السالم :

ْديِق َفاْخَتْرُهُ ُمواِفقًا ِفيُق َكالصَّ الرَّ
همراه مانند دوست باشد پس اورا موافق انتخاب كن .
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معرفي كتاب

كوتاه  فرهنگي

كوتاه  علمي

»كاوشگر 4« عروسك ميمون را به فضا برد
»كاوشگر 4« كه به همراه نخستين محفظه زيستي حامل موجود زنده، 
در مراسم روز فناوري فضايي رونمايي شده بود، در روزهاي پاياني سال 
89 همراه با يك عروسك ميمون كه داراي عالئم حياتي شبيه سازي شده 

موجود زنده است، به فضا پرتاب شد.
به گزارش ايسنا، با گذشت چند روز از اين ماموريت تصاوير جالبي 
از روند پرتاب كاوشگر از سوي پژوهشگاه هوافضا منتشر شده است كه 
عالوه بر محموله جالب آن و تصاوير ارسالي از فضا، بازيابي محموله پس 
از بازگشت از فضا را نشان مي دهد.كاوشگر 4 كه قرار است براساس وعده 
سازمان فضايي ايران، همراه موجود زنده به فضا پرتاب شود، با هدف انجام 
تحقيقات زيستي و ارسال موجود زنده انسان نما به فضا و بازگشت سالم 
آن، طراحي و ساخته شده است و اين،  نخستين گام عملي در اجراي پروژه 

ملي اعزام فضانورد ايراني به فضاست.
از جمله فناوري هاي كليدي در اين طرح مي توان به آماده سازي و 
آموزش موجود زنده، طراحي و ساخت محفظه زيستي شامل عايق صوتي، 
حرارتي و ضربه گير و تجهيزات الزم براي تامين اكسيژن و سنجش عالئم 
حياتي موجود زنده، جدايش ماليم موتور و ساير اجزاي جدا شونده به 
منظور حفظ سالمت موجود و بازيابي سالم محموله از ارتفاعات باال اشاره 
كرد.گفتني است: در كاوشگر4 اعزام يك ميمون از نژاد رزوس به ارتفاع 
120 كيلومتري و بازيابي سالم آن و فراهم كردن بستر مناسب براي انجام 

تحقيقات زيست پزشكي فضايي پيش بيني شده است.
تاكيد آكادمي علوم انگليس بر رشد چشمگير توليد علم ايران

آكادمي علوم انجمن سلطنتي انگليس در تازه ترين گزارش خود به 
طبقه بندي تحقيقات علمي در سطح جهاني پرداخت و نشان داد كه ايران 
در شمار كشورهايي قرار دارد كه بيشترين رشد را در توسعه تحقيقات 

علمي به ثبت رسانده  اند.
به گزارش مهر، گزارش »دانش، شبكه ها و ملت ها« كه از سوي آكادمي 
علوم انجمن سلطنتي انگليس منتشر شده است نشان مي دهد تا سال 2013 

چين در عرصه تحقيقات علمي از آمريكا پيشي خواهد گرفت.
 توان چين موجب شده است كه اين كشور آسيايي بين سال هاي 1996 
تا 2008 از رتبه ششم جهاني به رتبه دوم تحقيقات علمي برسد و در كمتر 
از چند سال ديگر با قرار گرفتن در جايگاه كنوني آمريكا رتبه نخست در 

اين عرصه را به دست آورد.
سريع ترين اينترنت دنيا ايجاد شد

گروهي از دانشمندان ايتاليايي با استفاده از فيبر نوري موفق شدند 
سريعترين اينترنت دنيا با سرعت 448 گيگابيت بر ثانيه را ايجاد كنند. به 
گزارش مهر، محققان »مدرسه عالي سنت آنا« در پيزا با همكاري شركت 
 )CNIT( اريكسون« و كنسرسيوم ملي بين دانشگاهي براي مخابرات«

موفق شدند به اينترنت با سرعت 448 گيگابيت برثانيه دست يابند.
اين سريعترين اينترنت دنيا، در مدت يك ثانيه قادر است يك حجم 
اطالعـات برابر با 20 فيلم با كيفيت باال، 500 فيلم با كيفيت استاندارد، 
7 ميليون تماس تلفني تصويري و 100 ميليون تماس تلفني استاندارد را 

جابجا كند.

كوتاه  آموزشي

موزه   ملي، مأمور بازگرداندن الواح 
هخامنشي به ايران شد

 رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از مأموريت موزه ملي ايران  
 براي تشكيل كميته فني با هدف پيگيري و بازگرداندن الواح هخامنشي از 

شيكاگو (  آمريكا( به ايران پس از 70سال خبر داد.  
حميد بقايي توضيح داد: چند سال بود   قضيه پرونده الواح شيكاگو را 
به صورت جدي پيگيري مي كرديم، تا كنون نيز سازمان   ميراث فرهنگي و 
گردشگري حدود 500 تا 600 هزار دالر هزينه مستقيم به وكاليي كه اين    قضيه 
را پيگيري مي كردند، پرداخت كرده است. وكيل مجرب اين پرونده در سفر 
به ايران   توجيه شد و اسناد و مدارك الزم را براي پيگيري به وي داديم و به او 
اعالم كرديم كه   اگر بخواهد اين پرونده را براساس قوانين و مصالح حقوقي 
پيگيري كند، دادگاه هاي   آمريكا بايد به نفع ايران رأي دهند؛ ولي اگر بخواهد 
با اين پرونده، سياسي برخورد   كند تحت تأثير البي صهيونيست است كه اين 

قضيه نيز طبيعتا از دايره عدالت خارج   مي شود.  
وي همچنين با اشاره به بهره گيري از ايرانيان مقيم  آمريكا و تشويق آنان 
براي وارد شدن در اين مسأله، ادامه داد: موفق شديم   نامه اي از وزارت دادگستري 
آمريكا بگيريم كه در آن تصريح شده بود، اموال فرهنگي جزو   اموالي نيست كه 

بتوانند توقيف شوند و اين قانون شامل حال اموال ايران نيز مي شود.  
وي با تأكيد بر مورد تأييد بودن اين كنوانسيون   توسط آمريكا، گفت: 
تفسيري كه آنها از قانون دارند، درباره اين قضيه نيز صحت   دارد. بر همين 
اساس، اين قانون شاخص قرار داده شد و با پيگيري در دادگاه به صورت   جدي، 
خوشبختانه دادگاه ناچار به دادن رأي براي اين پرونده شد. در واقع، آن دادگاه  
 نمي توانست رأيي مخالف رأي كنوني خود صادر كند. اين قضيه يك معضل 
براي آمريكايي ها   بود و نمي توانستند به توقيف الواح شيكاگو رأي بدهند، چون 
كاماًل مشخص بود اشيا و   الواح جزو آثار فرهنگي و تاريخي ايران هستند. اكنون 

نيز با اين حكم راه الواح براي   بازگشت به ايران باز شد.  

معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از 
اختصاص يك رديف جديد بودجه اي به مبلغ 200 ميليارد ريال براي حمايت 

از دانشگاه هاي كم برخوردار و در حال توسعه كشور خبر داد. 
علي اكبر متكان به ايرنا، گفت: براي نخستين بار، يك رديف بودجه 
هزينه اي به مبلغ 50 ميليارد ريال ويژه هزينه هاي جاري دانشگاه هاي در حال 

توسعه كشور در سال جاري درنظر گرفته شده است. 
معاون وزير علوم تاكيد كرد: عالوه بر بودجه هاي عمراني، مبلغ 150 
ميليارد ريال نيز در سال 90 به عنوان اعتبارات تملك سرمايه اي به دانشگاه هاي 

كم برخوردار كشور تعلق خواهد گرفت. 
متكان به اختصاص يك رديف جديد بودجه اي براي دانشگاه هاي برگزيده 
كشور در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم، اشاره كرد و افزود: براي نخستين 
بار يك بودجه هزينه اي به مبلغ 10 ميليارد تومان براي آن دسته از دانشگاه هاي 
كشور كه در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسالم، جايگاه هاي برتر را كسب 

كرده اند، درنظر گرفته شده كه امسال به آنها اختصاص خواهد يافت. 

وي درباره رشد بودجه سرمايه اي و هزينه اي دانشگاه ها در سال 90 نيز 
توضيح داد: بودجه تملك سرمايه اي آموزش عالي در سال گذشته، 497 ميليارد 
تومان بود كه اين ميزان براي سال 90 به 741 ميليارد تومان افزايش يافته است. 
معاون وزير علوم با يادآوري اينكه بخشي از بودجه تملك سرمايه اي در 
زمينه تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، هزينه خواهد شد، توضيح داد: 
اين بخش از بودجه تملك سرمايه اي در سال جديد 57 درصد رشد داشته  و 
بخش مربوط به تامين فضاهاي پژوهشي نيز نزديك به 93 درصد رشد نشان 
مي دهد و در بخش تعميرات اساسي و خريد ماشين آالت نيز شاهد رشد 7 

درصدي هستيم. 
وي با بيان اينكه بودجه هاي هزينه اي آموزش عالي كشور در سال 1390 
نسبت به سال 1389 بيش از 31 درصد رشد نشان مي دهد، يادآورشد: بودجه 
هزينه اي وزارت علوم، دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور در سال 1389، تقريبًا 
1780 ميليارد تومان بود كه اين ميزان براي سال جديد به 2343 ميليارد تومان 

افزايش خواهد يافت.

200   ميليارد ريال اعتبار به دانشگاه هاي كم برخوردار اختصاص مي يابد

ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي پودماني دانشگاه جامع از 
20 فروردين

ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي كارداني پودماني دانشگاه 
جامع علمي كاربردي، 20 تا 25 فروردين انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي، تمامي 
پذيرفته شدگان دوره هاي كارداني پودماني اين دانشگاه بايد از شنبه 20 
تا پنجشنبه 25 فروردين با در دست داشتن مدارك شامل تصوير تمامي 
صفحات شناسنامه و اصل آن براي مطابقت، اصل و تصوير كارت ملي، 
اصل و تصوير گواهي نامه پايان تحصيالت متوسطه يا گواهي معتبر ديپلم 
)پذيرفته شدگان بايد قبل از ثبت نام فارغ التحصيل شده باشند(، اصل فرم 
تأييديه معدل براي فارغ التحصيالني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيالت 
براي آنان صادر نشده است )در قالب فرم شماره 2 مندرج در دفترچه 
راهنماي پذيرش، ممهور به مهر و امضاء رئيس اداره آموزش و پرورش 
منطقه محل تحصيل(، 6 قطعه عكس 3 در 4 تمام رخ تهيه شده در سال 
جاري، گواهي اشتغال به كار با امضاء و مهر باالترين مقام مسئول محل 
كار )در قالب فرم شماره 1 مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش(، تصوير 
آخرين فيش حقوقي يا حكم كارگزيني يا قرارداد همكاري و اصل آنها 
براي تأييد )فقط براي پذيرفته شدگان شاغل(، اصل و تصوير كارت پايان 
خدمت، كارت معافيت دائم پزشكي يا كفالت يا كارت معافيت دائم زمان 
صلح با فرم كامپيوتري براي آقايان، با توجه به كد رشته محل قبولي، به 
نشاني تعيين شده در جدول شماره 37 مندرج در دفترچه راهنماي پذيرش، 
به مركز آموزش علمي كاربردي ذيربط مراجعه كنند. همچنين كالس ها از 

27 فروردين آغاز مي شود. 
آغاز ثبت نام آزمون مهندسان در فروردين

ثبت نام سومين دوره آزمون مهندسي حرفه اي ) PE ( از ماه جاري 
آغاز و در اواخر بهار يا اوايل تابستان 90 آزمون آن برگزار مي شود.  ابراهيم 
خدايي معاون سازمان سنجش با اعالم اين مطلب به مهر، گفت: آزمون 
مهندسي   حرفه اي يك آزمون جامع در يك رشته است لذا اين آزمون يك 
آزمون تخصصي و يك محدوده   باريك علمي و فني خاص مهندسي نيست 
و داراي دو ويژگي خاص ارزيابي جامع دانش   مهندسي با قابليت بكارگيري 

دانش و خالقيت در حل مسائل مهندسي است . 
وي افزود: مهندساني مي توانند در آزمون   مهندسي حرفه اي شركت 

كنند كه پنج سال تجربه كار داشته باشند  . 
وي افزود: شركت كنندگان پس از اينكه در امتحان كتبي قبول شدند 
بايد در يك مصاحبه   شركت كنند. قسمتي از اين آزمون شامل يك آزمون 
سنگين علمي است و قسمتي از آن   نيز طراحي است كه عملي برگزار 
مي شود. همچنين داوطلبان نمي توانند بخش مصاحبه آزمون   را نيز بدون 

داشتن تجربه با موفقيت پشت سر بگذارند . 
توزيع كارت ورود به جلسه آزمون دكترا از 21 فروردين

جزئيات چگونگي توزيع كارت كنكور نيمه متمركز دكترا فردا در 
نشريه پيك سنجش و نيز سايت سازمان سنجش منتشر مي شود.

به گزارش مهر، كارت هاي ورود به جلسه آزمون نيمه متمركز دكترا 
از 21 فروردين و از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. 
اطالعيه اين سازمان نيز در خصوص اطالعات مربوط به نحوه توزيع 
كارت و همچنين برگزاري آزمون فوق در نشريه پيك سنجش فردا و 
همچنين سايت اينترنتي سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج 

خواهد شد.
سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرده است: براي آن دسته از 
داوطلبان آزمون ورودي دوره دكتراي سال 1390 كه در زمان مقرر نسبت 
به ثبت نام در آزمون اقدام كرده اند، آزمون در تمامي مراكز استان ها به 
صورت همزمان برگزار مي شود لذا محل آزمون داوطلبان براساس استان 

محل اقامت مندرج در بند 34 تقاضانامه ثبت نامي تعيين خواهد شد.
نخستين آزمون نيمه متمركز دكتراي تخصصي در پنجشنبه 25 
فروردين برگزار مي شود كه بيش از 127 هزار نفر در آن ثبت نام كرده اند.

ثبت نام كنكور فني و حرفه اي از 17ارديبهشت
معاون سازمان سنجش آموزش كشور با تشريح جزئيات پذيرش 
داوطلبان كنكور فني و حرفه اي از آغاز ثبت نام داوطلبان اين كنكور از 
17 ارديبهشت خبر داد و گفت: ثبت نام داوطلبان اين آزمون به مدت يك 

هفته ادامه دارد.
ابراهيم خدايي در گفتگو با مهر، افزود: داوطلبان كنكور فني و حرفه اي 
با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مي توانند در اين كنكور 

به صورت اينترنتي ثبت نام كنند.
وي زمان برگزاري كنكور فني و حرفه اي را 7مرداد 90 اعالم كرد و 
گفت: ظرفيت پذيرش در دوره هاي فني حرفه اي هنوز نهايي نشده است 

اما نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نخواهد داشت.
وي ادامه داد: احتماالً 30هزار نفر در دوره هاي روزانه و 15 هزار نفر 
در دوره هاي شبانه آموزشكده ها و دانشكده هاي فني و حرفه اي پذيرش 
مي شوند. همچنين ظرفيت پذيرش غيرانتفاعي ها نيز در سال گذشته 45 

هزار نفر بود كه امسال نيز همين مقدار است.
خدايي با بيان اينكه كنكور فني و حرفه اي ها در 51 رشته كارداني 
برگزار مي شود، گفت: دارندگان ديپلم هاي كار دانش و فني و حرفه اي از 
شركت كنندگان در اين آزمون هستند كه براي ورود به مقطع كارداني پيوسته 

با شركت در اين كنكور اقدام مي كنند.

هنرمندان به سالن هاي تئاتر بازمي گردند

ترميم  51 جلد نسخه 
خطي و چاپ سنگي 
در كتابخانه مجلس

مجلس  كتابخانه  مرمت  بخش 
به مرمت 26  اقدام  شوراي اسالمي 
جلد نسخه خطي و 25 جلد نسخه 
مهر،  گزارش  به  كرد.   سنگي  چاپ 
حسينعلي جعفريان مدير بخش مرمت 
كتابخانه مجلس شوراي   اسالمي در 
اين  باره گفت: بخش مرمت در پايان 
سال 89 روزهاي پركاري را سپري 
كرد و با    توجه به اينكه تا پايان سال 89 
سعي در جمع بندي و به آخر رساندن 
كارهاي در حال مرمت  را  داشتيم، در 
اين ارتباط مرمت 26 جلد نسخه خطي 
ادامه داد: مرمت  پايان رسيد . وي  به 
يك عدد جلد الكي بسيار نفيس كه 
شكستگي داشت نيز در حال اتمام  
است  و مرحله رنگ گذاري آن شروع 
شد. همچنين 25 جلد نسخه چاپ   

 سنگي هم در اسفند 89 مرمت شد  .

چهل و هشتمين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب 
كودك بولونيا 8 فروردين با حضور نمايندگاني از 

ايران در ايتاليا آغاز به كار كرد.
به گزارش مهر، در اين نمايشگاه كه آن را مي توان 
مهم ترين رويداد   نمايشگاهي در حوزه كتاب كودك 
دانست، تعدادي از ناشران، نويسندگان و تصويرگران  

 ايراني هم حضور خواهند داشت .
نمايشگاه كتاب كودك بولونيا از جمله رخدادهاي 
ادبيات است كه اهالي ادبيات ايران   به خوبي با آن 
آشنايي داشته و سال هاست كه به صورت انفرادي و 
يا گروهي در آن شركت   مي كنند، ولي امسال اتحاديه 
ناشران و كتابفروشان تهران در اقدامي تالش كرد 

با ثبت   نام از اعضاي خود، امكان حضور هدفمند و 
برنامه ريزي  شده تري براي ايرانيان به ويژه   ناشران 

فراهم كند. 
به تدارك توري تخصصي  اتحاديه  اقدام  اين 
منجر شد كه پيرو آن نزديك به 15 ناشر    حضوري 
منسجم در نمايشگاه بولونيا داشتند و البته تعدادي از 
نويسندگان، مترجمان   و تصويرگران و ناشران هم به 

طور مستقل در نمايشگاه حضور مي يابند . 
امسال چندين ورك شاپ با موضوع ترجمه كتاب 
كودك نيز در حاشيه نمايشگاه بولونيا   برگزار شد كه 
نخستين كارگاه به ترجمه ادبيات كودك و نوجوان از 

زبان اسپانيايي   به ديگر زبان ها اختصاص داشت.

حضور ناشران ايراني در نمايشگاه جهاني كتاب كودك 
در ايتاليا

مديران كتابخانه 
ملي اتريش به 
ايران مي آيند  

مديركل امور بين الملل و روابط 
عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي از 
سفر هياتي از كتابخانه اتريش به ايران 
در اواخر فروردين ماه خبر داد.    حامد 
ياري جمعه در گفت وگو با خبرنگار 
فرهنگي ايرنا، افزود: هيأت ياد شده 
مركب از »راخينگر« رئيس، »اد هوفر« 
مدير بين الملل كتابخانه اتريش، رئيس 
بخش نسخ خطي و دو نفر از مديران 
كتابخانه اتريش به ايران سفر مي كنند. 
مديركل امور بين الملل و روابط 
كتابخانه  و  اسناد  سازمان  عمومي 
ملي در مورد برگزاري نشست ها و 
حضور  زمان  در  جنبي  برنامه هاي 
افزود: سه  اتريشي در تهران،  هيأت 
نشست تخصصي با عنوان نسخ خطي 
فارسي موجود در كتابخانه ملي اتريش 
و شيوه هاي نگهداري از ميراث مستند 
در اين مركز، استفاده از فناوري هاي 
نوين در اين كتابخانه و معرفي اين 
مركز در زمان حضور هيات اتريشي 
در تهران برگزار مي شود. وي ديدار 
كتابخانه اي  مراكز  از  اتريشي  هيأت 
در شيراز و اصفهان و اماكن تاريخي 
را از ديگر برنامه هاي براي اين هيات 

عنوان كرد. 
سال  در  اتريش  ملي  كتابخانه 
امپراتوري   زيرنظر  ميالدي   1368
از  و  شد  تأسيس  »هايسبورگ« 
مهمترين مراكز غني كتابخانه اي اروپا 

به شمار مي رود. 
كتابخانه ملي اتريش داراي هشت 
ميليون جلد كتاب است و روزانه بالغ بر 
هزار نفر به اين مركز مراجعه مي كنند. 

افزايش 50درصدي تعليق و تعطيلي 
مراكز اقامتي در نوروز 90

ميزان تعطيل يا تعليق شدن مراكز اقامتي در نوروز 90 با نظارت هاي ستاد 
تسهيالت سفرهاي كشور نسبت به سال گذشته، 50درصد رشد داشته است.

شهباز يزداني رئيس ستاد تسهيالت سفرهاي كشور با اعالم اين مطلب 
به ايرنا و با بيان اينكه دفاتر خدمات مسافرتي و مراكز پذيرايي تعداد كمتري 
موارد تعطيلي يا تعليقي داشته اند، افزود: با اين حال در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته اين ميزان نيز 17درصد رشد داشته است و به طور كلي تذكرهاي 

صورت گرفته 36/5 درصد افزايش داشته اند.
يزداني توضيح داد: دفاتر خدمات مسافرتي 180 درصد و مراكز پذيرايي 

حدود 90 درصد در اين زمينه نسبت به سال گذشته افزايش تذكر داشته اند.
وي در مورد ميزان تشويق ها نيز گفت: تشويق دفاتر خدمات مسافرتي و 

مراكز پذيرايي در مقايسه با سال گذشته 9درصد بيشتر شده است.
معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
گفت: اين مراكز در زمينه ارائه خدمات رفاهي، غذايي و عمل به تعهدات خود 

از كيفيت بااليي برخوردار بوده اند.
يزداني در مورد ميزان شكايت ها نيز گفت: شكايت هاي دريافت شده از 

سوي مردم به ستاد تسهيالت سفرهاي كشور، 28درصد كاهش داشته است.
وي دليل افزايش و كاهش آمارهاي ياد شده را نسبت به سال گذشته، 
افزايش 40درصدي نظارت هاي عاليه ستاد تسهيالت سفرهاي كشور به مراكز 

اقامتي اعالم كرد.

صحنه اي از نمايش »مرغ دريايي«

به كوشش محمد جعفر محمدزاده
گفتار حكيم 

مراسم تدفين پيكر مرحوم حاج ميراسماعيل موسوي برگزار شد
ــماعيل  ــوم ميراس ــر مرح پيك
موسوي، روز پنجشنبه در بهشت زهرا 

به خاك سپرده شد.
وي بامداد چهارشنبه دهم فروردين 

ماه 1390 به رحمت ايزدي پيوست.
ــوي،  ــماعيل موس حاج ميراس
ــهر  متولد 1287، تاجري خير و در ش

خامنه صاحب نام بود.
ــق  ــت و رون ــراي موفقي  وي ب
تجارت برنج و چاي همراه همسر و 
3 پسر و 2دخترش به تهران عزيمت 
كرد و در محله درخونگاه )از محالت 

جنوبي شهر تهران( ساكن شد...
ــال در  آن مرحوم بيش از 60 س
صنف چايفروشان فعاليت داشت و 

از معتمدين بازار بود.
ــر عمه  ــماعيل پس حاج ميراس
ــيدجواد خامنه اي،  ــوم حاج س مرح
پدر گرامي حضرت آيت اهلل سيدعلي 

خامنه اي بود.
ــماعيل  ــاج ميراس ــوم ح مرح
ــرآن كريم بود و  ــيار مانوس با ق بس
ــير  ــازه اش عالوه بر آن، تفاس در مغ

مختلف ديده مي شد.
پيام تس��ليت آيت اهلل العظمي 

موسوي اردبيلي
آيت اهلل العظمي موسوي اردبيلي 
ــليتي به مناسبت درگذشت  پيام تس

ــماعيل موسوي  مرحوم حاج ميراس
بشرح زير صادر كرد.

بسمه تعالي
مهندس ميرحسين  جناب آقاي 

موسوي )سلمه اهلل تعالي(
از فوت پدر بزرگوارتان مرحوم 
ــماعيل  ــاي حاج ميراس ــاب آق جن
ــدم.  ــيار متأثر ش ــوي)ره( بس موس
خداوند متعال ايشان را غريق رحمت 

فرمايد و در جنت نعيم جاي دهد.
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

1390/1/11
تاكنون از سوي محمدخاتمي، 
ــع  ــتي، مجم ــهيد بهش ــواده ش خان
ــوزه علميه،  ــين و محققين ح مدرس
آيت اهلل دستغيب و برخي از تشكل ها 

ــوي پيام تسليت  براي خاندان موس
ارسال شده است.

آي��ت اهلل  تس��ل�يت  پ�ي��ام 
هاشمي رفسنجاني

ــنجاني،  ــت اهلل هاشمي رفس آي
ــيد ميراسماعيل  درگذشت حاج س
موسوي را به خاندان موسوي تسليت 

گفت.
ــيده از دفتر رئيس  به گزارش رس
مجمع تشخيص مصلحت نظام، در پيام 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني آمده است:

انا هلل و انا اليه راجعون
خاندان محترم موسوي

ــت شادروان حاج  خبر درگذش
ــماعيل موسوي موجب  سيد ميراس
تألم و تأثر خاطر شد؛ مصيبت وارده 
را به شما خاندان معزز و به خصوص 
ــان  به فـرزنـدان خدوم و برومندش
ــين موسوي  به ويژه مهندس ميرحس

تسليت مي گويم.
خاند اني كه خدمات شايسته اي 
ــالم و انقالب و ميهن اسالمي  به اس
كردند و افتخار تقديم چندين شهيد 
ــالم و انقالب و ميهن را در  در راه اس

كارنامه خود دارند.
از درگاه احديت براي آن مرحوم 
مغفور رحمت واسعه و براي بستگان 

محترم صبر و اجر مسألت مي كنم.

اكبر هاشمي رفسنجاني
ــخيص  تش ــع  مجم ــس  رئي

مصلحت نظام
پي��ام تس��ليت س��يد محمد 

خاتمي
سيد محمد خاتمی درپيامی به 
مير محمود موسوی ضايعه درگذشت 
پدر گرامی ايشان راتسليت گفت.در 

بخشي از اين پيام آمده است:
انسان مومن، شريف، نجيب و 
صبور جناب آقاي حاج سيداسماعيل 
موسوي پدر بزرگوارتان كه عمري را 
به پاكي و نيكي گذراند به ديدار معبود 
شتافت تا ان شاءاهلل از خوان رحمت 
ــد و ما و  ــترده او برخوردار باش گس
ــما را داغدار كرد.من اين ماتم را به  ش
جناب عالي و خاندان شريف موسوي 
ــتگان محترم به خصوص  و همه بس
ــادر بزرگوار  ــر ارجمندتان، م خواه
شهيد موسوي تسليت عرض مي كنم 
و از خداوند قادر متعال براي آن فقيد 
سعيد آمرزش و علو درجات و براي 
بازماندگان گرامي شكيبايي و پاداش 
نيكو و تندرستي و براي جناب عالي 
ــد اين مرز  ــتگان ارجمن كه از شايس
ــر و دوام توفيق  ــوم ايد طول عم و ب
ــالم و انقالب و ايران  ــت به اس خدم

طلب مي كنم.

ــيدجواد  مرحوم آيت اهلل س
ــرعمه اش  پس و  ــه اي)ره(  خامن
ــايد  ــوي ش ــماعيل موس ميراس
ــي گمنامي به  ــه روحان روزي ك
اسم سيدمحمد از تفرش به خامنه 
ــه هدايت ديني  ــت و ب ــز رف تبري
ــغول شد، گمان  مردم آن ديار مش
نمي كرد كه از نسل او، چند چهره 
تاريخ ساز و اثرگذار متولد شده و 
ــيار مهمي در  ايفاگر نقش هاي بس

تاريخ معاصر ايران شوند.
فرزندش  سيدمحمد،  از  پس 
سيدحسين ايفاگر وظايف پدر در خامنه 
شد. او را بعدها »سيدحسين پيشنماز« 
ناميدند چرا كه امام جماعت مسجد 

»سيدحسين  البته  بود.  تبريز  جامع 
پيشنماز« در تاريخ معاصر ايران بيشتر 
به سبب دامادش شناخته شده است. 
خيرالنساء دختر سيدحسين با طلبه 
جوان و پرشوري به نام شيخ محمد 
خياباني ازدواج كرد كه نامش در تاريخ 
ايران، به آزاديخواهي و استبدادستيزي 

شهره است.
براي  پيشنماز«  »سيدحسين 
اشرف  نجف  به  خامنه  از  مدتي 
فرزندش  آنجا  در  كه  شد  مشرف 
سيدجواد خامنه اي در سال 1273 

شمسي به دنيا آمد. حاج آقاسيدجواد 
گرامي  پدر  كه  خامنه اي)ره(  
حضرت آيت اهلل سيدعلي خامنه اي 
و  اسالمي  جمهوري  كنوني  رهبر 
و  آيات  حضرات  برادرانش  ديگر 
حجج اسالم )سيدمحمد، سيدهادي 
و مهندس سيدحسن( است در زمان 
پسرش  دومين  جمهوري  رياست 
در   1365 سال  تير  نيمه  در  يعني 
سن 92 سالگي رحلت فرمود و در 
جوار بارگاه ملكوتي امام هشتم)ع( 

به خاك سپرده مي شود.

پيشنماز« نتيجه هاي مشهور يك »روحاني گمنام« »سيدحسين  خواهر 
نيز در خامنه با يكي از سادات آن 
ديار ازدواج مي كند كه از او پسراني به 
نام هاي مير سيداسماعيل موسوي و 
مير سيدعباس موسوي، زاده مي شود. 
ميراسماعيل موسوي پدر ميرحسين 
ميرمحمود  برادرش  و  موسوي 
است كه اكنون 103 ساله است. با 
موسوي  ميراسماعيل  حساب  اين 
)پدر ميرحسين( پسر عمه مرحوم 
آيت اهلل حاج آقاسيدجواد خامنه اي 
رحمت اهلل عليه )پدر گرامي حضرت 

آيت اهلل خامنه اي مدظله( است.... 
منبع: پايگاه اينترنتي تا ظهور

حضور چشمگير هنردوستان در برنامه هاي هنري جشن جهاني نوروز
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امام جمعه موق��ت تهران تأكيد 
ك��رد: نظ��ام جمه��وري اس��امي از 
وفادارتري��ن نظام ه��ا به م��ردم و رأي 
آنان اس��ت، زيرا بيش از 32 بار، مردم 
م��ا به پاي  صندوق ه��اي رأي آمدند و 
انتخابات حتي در سخت ترين شرايط 
از جمل��ه در زم��ان بمباران هم تعطيل 

نشده است.
ب��ه گ��زارش ايس��نا،  آي��ت اهلل 
س��يداحمد خاتم��ي در خطبه ه��اي 
نماز جمعه تهران با اش��اره به روز 12 
فروردي��ن روز جمهوري اس��امي، 
افزود: نظام ما در 32 سالي كه گذشت، 
فراز و نش��يب هاي زيادي پش��ت سر 
گذاش��ت و همه تجربيات��ي كه براي 
سقوط انقاب هاي تازه توسط استكبار 
وجود داشت در اين نظام تجربه شد، اما 
نظام ما مثل سرو قامت كشيده ايستاده 

است و هر روز تنومندتر مي شود.
خطيب نم��از جمعه تهران دليل 
اس��تقامت نظ��ام را مردمي ب��ودن آن 
دانس��ت و افزود: مسئوالن در نظام ما 
توسط مردم انتخاب مي شوند و حتي 
رهبري را خبرگان منتخب مردم انتخاب 
مي كنند و هرجا حضور مردم الزم بوده 
اس��ت، با جان و دل به صحنه آمده اند 

چون نظام را از خودشان مي دانند.
آيت اهلل خاتمي حاكميت واليت 
فقيه را دليل ديگر استقامت نظام دانست 
و ادامه داد: واليت فقيه برگرفته از مباني 
عقايي اس��ت و ريشه در فقه و شيعه 
دارد و افتخار نظام ماس��ت كه در فراز 
و نشيب هاي نظام، واليت فقيه، اقتدار، 
مديريت و حس��ن تدبير خود را نشان 
داده و م��ردم هم راه خودش��ان را پيدا 
كردند و پشت س��ر ولي فقيه، محكم 

ايستاده اند.
ام��ام جمعه موقت تهران روحيه 
انقابي را عامل ديگر اس��تقامت نظام 
دانس��ت و افزود: روحيه انقابي سال 
57 هنوز در مردم ما ديده مي شود و اين 
موضع را در حضور پرش��كوه مردم در 

بهمن پارسال مي توان مشاهده كرد.
خاتمي با اش��اره ب��ه نامگذاري 
امس��ال توس��ط مقام معظم رهبري به 
عنوان س��ال »جهاد اقتص��ادي« اظهار 
داش��ت: واژه جهاد سه معنا دارد؛ اول 
جهش، يعن��ي اين ك��ه حركت نبايد 
معمولي باش��د، دوم انگي��زه مقدس 

و س��وم مقابل��ه با دش��من. پس جهاد 
اقتصادي به معناي تاش همه جانبه و 
جهش براي مقابله با دشمن در عرصه 

اقتصادي است.
وي ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه در جهاد 
اقتصادي س��ه شاخص بسيار اهميت 
دارد، توضيح داد: رش��د اقتصادي بايد 
مطابق برنامه پنجم به 8 درصد برس��د، 
فاصله دهك هاي باال و پايين كم شود و 
نرخ بيكاري در كشور يك رقمي شود، 
البت��ه بدين منظ��ور برنامه هاي خوبي 
توسط مس��ئوالن نظام براي اشتغال به 
بار نشسته و برنامه هايي درنظر گرفته 
شده است كه اميدواريم نتيجه دهد و در 

بخش جهاد اقتصادي تحقق يابد.
خاتمي با اش��اره ب��ه بيانات مقام 
معظم رهبري مبني بر اين كه در عرصه 
جهاد اقتصادي بايد عمل كرد و از شعار 
دادن دوري جست، افزود: به گفته مقام 
معظ��م رهبري ش��عار دادن در عرصه 
جهاد اقتصادي  و استفاده از بيت المال 

در اين راه تخلف محسوب مي شود.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد 
ب��ر اين كه غربي ها و آمريكا از مس��أله 
حقوق بشر اس��تفاده ابزاري مي كنند، 
اظهار داشت: حقوق بشر ذره اي براي 
استكبار ارزش ندارد بلكه آنها منافعشان 

برايشان اهميت دارد.
وي در ادام��ه ب��ه حادثه بحرين 
اش��اره كرد و افزود: قيام مردم بحرين 
مظلومي��ت خاص��ي دارد چ��را ك��ه 
رسانه هاي اس��تكباري سعي مي كنند 
اين قيام را تحريف ش��ده نشان دهند، 
درحال��ي كه اين قيام مث��ل قيام مصر، 
تونس و يمن،  اس��ام را دنبال مي كند 
و بحريني ه��ا مي گوين��د هر بحريني 
بايد يك رأي داش��ته باش��د، درحالي 
كه اس��تكبار مي گويد در بحرين قيام 

طايف��ه اي وج��ود دارد و جري��ان بين 
شيعه و سني است و برخي آخوندهاي 
بي توج��ه و مغرض ه��م در اين دروغ 
مي دمند.ام��ام جمع��ه موقت تهران به 
فت��واي وهابيان تندرو و مفتيان مزدور 
كه از آمريكا و اسرائيل پول مي گيرند، 
اشاره كردو افزود: ما وهابيت را مرادف 
با سنيت نمي دانيم چرا كه آنها با هر كس 
كه مخالفشان است دشمني كرده و فتوا 
مي دهند كه خون و مال و جان و ناموس 
آن مب��اح اس��ت و اين موضوع به هيچ 
وجه با سيره پيامبر اكرم)ص( هماهنگ 
نيست، پس خطاب به كساني كه تحت 
تأثير اين فتواهاي ش��يطاني هس��تند 
مي گويم خود را جهنمي نكنيد، چرا كه 

مسلمان كشي گناه بزرگي است.
آي��ت اهلل خاتمي خط��اب به آل 
خليف��ه و آل س��عود گفت: فكر نكنيد 
با كش��تارها حكومتتان باقي مي ماند، 
چون هر قط��ره خوني كه از مظلوم به 
زمين مي رسد شما را به نابودي نزديك 
مي كند و هركس ب��ا مردمش ظالمانه 

برخورد كند خدا نابودش مي كند.
براس��اس اين گ��زارش در پايان 
خطبه هاي نماز جمعه، آيت اهلل خاتمي 
خطاب به مس��لمانان ع��رب منطقه، 

خطبه اي عربي قرائت كرد.
حجت االس��ام  همچني��ن 
والمس��لمين س��يدرضا تقوي رئيس 
ش��وراي سياستگذاري ائمه جمعه در 
س��خنراني پيش از خطبه ها تأكيد كرد: 
دس��تگاه هاي امنيتي بايد قدرت هاي 

اقتصادي را رصد كنند.
او اف��زود: اگر حكومت يا دولتي 
تغيير ك��رد بايد پرونده گذش��ته ها را 
ورق بزند، زيرا ممكن است گذشتگان 
اي��ن بار از راه سياس��ت نيايند و از راه 

اقتصادي ضربه بزنند.

آيت اهلل خاتمي: نظام جمهوري اسالمي از وفادارترين 
ايران به جمع سازندگان لكوموتيو در جهان پيوستنظام ها به مردم است

ابالغ بخشنامه دستمزد جديد كارگران

یادداشت اقتصادی

حركت هاي جهادي براي مشاركت در جهاد اقتصادي
 *كامران نرجه 
سال جديد كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال »جهاد اقتصادي« 
نامگذاري شده، نقطه عطفي در مسير دستيابي كشور به توسعه پايدار است و 
بايد از فرصت پيش رو تا پايان سال براي عمل به اين استراتژي مهم و اولويت 

هدفگذاري شده نظام به مثابه اداي يك تكليف شرعي و ملي استفاده برد.  
تعيين لفظ »جهاد اقتصادي« براي سال 1390، عاوه برآنكه اهميت 
و وزن اجرای طرحهاي بزرگ اقتصادي در كشور را نشان مي دهد، بيانگر 
عمق توجه رهبر انقاب به اساسي ترين محور آباداني كشور و الزام حركت 
جهادگونه براي سرعت بخشيدن به طرح هاي توسعه است، اما پاسخ به اين 
سئوال كه »چرا براي جهش در توسعه ملي، بايد حركتي جهادي در اقتصاد 
انجام داد؟« مستلزم دقت در مفهوم فقهي و جايگاه فرمان »جهاد« در فرهنگ 

اسامي است.  
 »جهاد« به معناي تاش و كوششي مضاعف براي يك تغيير اساسي 
است كه در شرايط عادي چنين تحولي امكان پذير نيست. فرمان »جهاد« در 
اسام به عنوان يكي از مهمترين فروع دين در اختيار ولي امر مسلمين قرار 
دارد كه او نيز در مواقع ضروري بر اساس درک و بينش خود از شرايط روز 
و برآورد توانمنديهاي گوناگون جامعه، از اين اهرم مديريتي براي سوق دادن 

مردم به سمت حركتي تحول خواه و انقابي استفاده مي كند. 
عزم مضاعف ايجاد شده در مومنين به واسطه دريافت فرمان »جهاد« 
از سوي امام خود، توانايي تغيير شرايط سخت اجتماعي و اقتصادي را براي 
آحاد جامعه اسامي چند برابر خواهد ساخت و از اين روست كه در تاريخ 

اسام »جهاد« همواره از جايگاه وااليي برخوردار بوده است.
»جهاد« در حقيقت نوعي اعان جنگ با هر عاملي است كه خواهان 
جمود و عقب ماندگي جامعه اسامي مي باشد، اين مبارزه اگرچه رويكردي 
نزاعي با عوامل پسرفت اجتماعي دارد، اما الزاماً شيوه هاي آن نظامي و تخريب 
كننده نيست، بلكه به استناد احاديث و روايات معصومين در اغلب موارد 
ماهيتي »ايجابي« و سازنده دارد كه از طريق تغيير و تحول در ساختارهاي كهنه 
و سرعت گير، موجب تعالي و پويش جامعه اسامي مي شود. همانگونه كه 
پيامبر اكرم)ص( از مبارزه با نفس به عنوان »جهاد اكبر« نام مي برند و مسلمين 
را به اصاح و تزكيه نفس برمبناي تعاليم قرآن سفارش مي كنند. بنابر اين 
واالترين حركات جهادي، تاشهاي اصاح طلبانه با اتكا به ارزشهاي اسامي 

است كه به جاي تخريب به تغيير و اصاح امور مي انديشد. 
شرايط امروز جامعه اسامي ما نيز به گونه اي است كه تحول عظيم در 

حوزه اقتصادي را نيازمند، حركتي جهادي ساخته است.
تشديد فشار دشمنان نظام در عرصه هاي سياسي و اقتصادي با اعمال 
ناعادالنه ترين تحريم ها عليه كشورمان از يك سو و فرصت محدود براي 
دستيابي به جايگاه برتر منطقه در قالب اسناد باالدستي توسعه از سوي ديگر، 
اقتصاد ايران را نيازمند جهادي عظيم ساخته كه به درستي از سوي رهبر 

انقاب مورد تاكيد قرار گرفته است. 
نامگذاري سالهاي اخير به عناوين »اصاح الگوي مصرف« و »همت 
مضاعف، كارمضاعف« حاكي از نگرش مسئوالنه رهبري نسبت به آينده 
اقتصادي جامعه و ضرورت اصاحات گسترده در اين حوزه براي حفظ 

كرامت مردم كشور در سالهاي آتي است.
تامل در فرمايشات نوروزي مقام معظم رهبري نشان مي دهد كه »جهاد 
اقتصادي« مورد نظر ايشان با ساختاري اصاح گر وسازنده، مشمول تمامي 
رفتارهاي مديريتي و تاشهاي اجرايي براي تحول بنيادين در اقتصاد ملي 
و تسريع در توسعه همه جانبه كشور است ؛ منوط به آنكه اين تاشها براي 
رضاي خدا و در راستاي پياده سازي ارزشهاي اسامي و تحقق عدالت در 
جامعه باشد. همت براي اجراي فوري اين فرمان بر تمامي ايرانيان مسلمان 

)چه در داخل و چه در خارج از كشور( يك تكليف شرعي و ملي است.  
در چنين مدل اجرايي، انسان به عنوان عامل جهادگر در محور برنامه 
ريزي هاي مديريتي قرار دارد و مسلما نخستين پيش نياز اجراي چنين جهاد 
عظيمي، ارتقاي توانمندي هاي نيروي انساني است. پر واضح است كه انسان 
بيكار، فقير و محروم از امكانات معيشتي توانايي شركت در اين حركت 
جهادي را ندارد. بنابر اين بايد براي پيشرفت سريع اقتصادي در اولين گام به 
فكر رفع اين نقايص در جامعه باشيم. يعني برنامه هاي اقتصادي سال جديد 

بايد كارآفرين، محروميت زدا و با هدف ايجاد رفاه اجتماعي باشد. 
افزايش درآمد سرانه ملي، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي مردم و 
همچنين بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي به واسطه اين فرمان جهادي بايد در 

صدر برنامه ريزي هاي اجرايي مسئوالن در سال جديد قرار گيرد.
»جهاد اقتصادي« از اين حيث تاكيد ويژه اي بر مردمي بودن و سهم توده 
مردم در اصاحات صنعتي، تجاري و خدماتي دارد و ضمن پافشاري بر 
اجراي عدالت محور امور اقتصادي، تغيير در شيوه رفتار توليدي و مصرفي 
را براي اصاح رويه هاي غلط اقتصادي، يك وظيفه عمومي قلمداد مي كند 

كه تكليف شرعي تمامي انسانهاي جهادگر است. 
شكي نيست كه اتكا به توانمندي هاي داخلي و تاش براي كاهش 
وابستگي به خارج مهمترين مولفه چنين اقتصاد مردمي است، اما الزمه 
اصاح رويه هاي اقتصادي گذشته كه موجب وابستگي كشور به خارج در 
برخي بخشها شده است، توجه به تحقيقات علمي و فني و يافته هاي نخبگان 
دانشگاهي براي كاهش هزينه توليد و تقليل ضايعات اقتصادي مي باشد. 
بنابر اين »جهاد اقتصادي« در مرحله دوم نيازمند بهبود سيستم ها و رفتارهاي 
قبلي با اتكا به فناوري هاي بومي و توانمنديهاي داخلي است كه توليد ملي را 
بهره ور، قابل مصرف و رقابت پذير مي كند. اين نكته مويد آن است كه تاكنون 
از جميع امكانات داخلي، منابع و فرصت ها براي پيشرفت اقتصادي كشور 
به خوبي استفاده نبرده ايم و يا حداقل با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم 

كه رسيدن به چنان جايگاهي نيازمند يك حركت جهادي است. 
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نخستين  اقتصادي:  سرويس 
لكوموتيو با موتور ملي در نهمين روز 
از فروردين امسال با حضور معاون 

اول رئيس جمهوري رونمايي شد.
دكتر محمدرضا رحيمي معاون 
مراسم  در  رئيس جمهوري  اول 
راه اندازي اين لكوموتيو در ايستگاه 
راه آهن تهران با اشاره به رشد توان 
گفت:  كشور  در  مهندسي  و  فني 
امروز مهندسان با كفايت ما، موتور 
ديزل ملي را ساخته اند كه همه بايد 

به آن افتخار كنيم. 
وي با بيان اينكه هر روز  اختراع، 
اكتشاف و فناوري هاي جديدي در 
همه زمينه ها صورت مي گيرد، تأكيد 
راه اندازي  را  فن  بايد   بازار  كرد: 

كنيم . 
رحيمي با تأكيد بر اينكه كار 
كه   بايد  است  شده  انجام  بزرگي 
به آن افتخار كرد، اضافه كرد: مقام 
معظم رهبري سال90 را سال جهاد 
اقتصادي نام    نهادند كه پس از سال 
با  كار مضاعف و همت مضاعف 
توجه به گزارش هايي كه به ايشان  
 تقديم شد، به اساسي ترين نكته اشاره 
و  با شتاب  اگر  فرمودند  كردند و 
جهش در اقتصاد   گام برداريم، شاهد 
تحوالت عمده در عرصه كشور و 

جهان خواهيم بود .
رئيس جمهوري  اول  معاون 
زمينه اي  هر  در  اينكه  بر  تأكيد  با 
كه اقدام كنيم، آن اقدام مؤثر است 
تصريح كرد: مقام معظم رهبري در 
باره دور   زدن تحريم ها دستوراتي را 

فرموده اند .
وي با اشاره به اينكه تحريم ها 
افزود:  شد،  اداره  مطلوب  نحو  به 
هماهنگي  تمامي قوا باعث شد بدون 
اينكه مردم با كوچكترين مضيقه اي 

رو به   رو شوند، كارها پيش برود .
اگر  گفت:  مسئول  مقام  اين 
قابل  ميزان  به  ترانزيت   را  بتوانيم 
اندازه  به  برسانيم، مي توانيم  توجه 
درآمدهاي نفتي از آن درآمد كسب  
 كنيم و در همين خصوص كارگروه 

حمل و نقل تشكيل شد .
رحيمي با اشاره به اينكه ميزان 

ترانزيت با افزايش 37    درصدي رو 
به رو شده است اظهار كرد: در اين 
حوزه جهش داشتيم به طوري كه 
ميزان جابه   جايي از مرز 10 ميليون 

تن گذشت .  
وي در ادامه با بيان اينكه توليد 
همين موتور ملي 2000 شغل ايجاد 
از قطعه سازان  بايد  افزود:  مي كند، 
حمايت كنيم تا قطعات چيني وارد  
سازمان  همچنين  نشود.   كشور 

حرفه و فن ايجاد مي شود.
رحيمي با تأكيد بر اينكه ايران 
بايد الگو باشد،  تصريح كرد: سال 
صنعت  از  حمايت  براي  گذشته 
داخلي تصميم گرفتيم 1/5 ميليون 
وام بدون    بهره در اختيار كارمندان 
قرار دهيم كه اقدام به خريد كاالهاي 

با برندهاي ايراني كنند .
وي ادامه داد: در اين خصوص 
و  آمادگي    كردند  اعام  بانك   15
تصميم گرفتيم اين اقدام را در كل 
عنوان  به  و  دهيم  گسترش  كشور 
كارمند  كه  افرادي  براي  ضمانت 
يا كارگر نيستند، بنا شد وجهي كه 
پرداخت   يارانه  عنوان  به  مردم  به 
 مي شود، به عنوان قسط برداشته شود. 
آنگاه فقري در كشور باقي نمي ماند  .

وزير صنايع و معادن هم در اين 

جمهوري  هم اكنون  گفت:  مراسم 
كشورهاي  بين  در  ايران  اسامي 
اسامي يگانه طراح و سازنده موتور 

خودرو به شمار مي آيد. 
اكبر  علي  ايرنا،  گزارش  به 
طراحي  زمينه  در  گفت:  محرابيان 
و ساخت موتور ملي در دو بخش 
سبك و سنگين اقدامات خوبي در 

كشور صورت گرفته است. 
بين  در  امروز  افزود:  وي 
و  طراح  يگانه  اسامي  كشورهاي 
توليد كننده موتور خودرو هستيم و 
امروز اين موتور به عنوان موتورملي 
بر روي خودروهاي داخلي نصب 
شده و استفاده از آن روز به روز در 
حال افزايش است و در سال هاي 
آينده شاهد توليد انبوه آن خواهيم 

بود. 
از  يكي  داد:  ادامه  محرابيان 
افتخار  عنوان  به  كه  موتورهايي 
صنعت كشور بايد از آن ياد كرد، 
موتور ديزل سبك براي نصب بر 
روي خودروهاي سواري است كه 
مراحل اوليه طراحي و توليد نمونه 
اوليه با موفقيت به سرانجام رسيده 

است. 
وي  اضافه كرد: موتوري كه به 
همت متخصصان كشورمان طراحي 

است، در هر 100  و ساخته شده 
كيلومتر، پنج ليتر مصرف سوخت 
با  دنيا جزو موتورهاي  دارد و در 

فناوري برتر محسوب مي شود.
موتور  داد:  ادامه  محرابيان 
ديزل سنگين هم نخستين بار توسط 
رئيس جمهوري در استان مازندران 
رونمايي شد و امروز با حمايت هاي 
مؤثر وزارت راه و ترابري و راه آهن 
جمهوري اسامي، شاهد بهره برداري 

رسمي از آن هستيم. 
بيان  با  معادن  و  وزير صنايع 
اينكه يكي از حلقه هاي مفقوده در 
تكنولوژي،  و  فناوري  توسعه  امر 
علمي  يافته هاي  تجاري سازي 
است، دهه 90 را دهه پيشرفت و 
عدالت دانست و اظهار داشت: هيچ 
پيشرفتي حاصل نمي شود، مگر اينكه 
محيط زيست و حمل و نقل را در 
برنامه ريزي ها مورد نظر قرار دهيم. 

ظرفيت هاي  به  اشاره  با  وي 
داخل كشور گفت: حمل و نقل ريلي 
در شرايط كنوني يك انتخاب نيست، 
بلكه با توجه به تمامي ساختارهاي 
ژئوپلتيك  و  اجتماعي  اقتصادي، 

كشور، يك ضرورت قطعي است. 
وزير صنايع و معادن با تاكيد 
بر اينكه موضوع طراحي و ساخت 

روي  بر  آن  نصب  و  ملي  موتور 
لكوموتيو موضوع كوچكي نيست، 
تصريح كرد: اين اقدام را بايد گامي 
صنعتي  توسعه  زمينه  در  بزرگ 
موتور  اين  كه  چرا  كرد،  ارزيابي 
عاوه بر لكوموتيو، در كشتي ها و 
نيروگاه ها به صورت گسترده قابل 

استفاده است. 
آهن  راه  مديرعامل   همچنين 
مراسم  اين  در  اسامي  جمهوري 
گفت: با بهره گيري از ظرفيت هاي 
كشور  در  لكوموتيو   330 داخلي 
تعيين تكليف و قراردادهاي ساخت 

آنها منعقد شد. 
عبدالعلي  ايرنا،  گزارش  به 
صاحب محمدي افزود: پيش از اين 
واگن سازي  كارخانجات  ظرفيت 
20 درصد فعال بود، در حالي كه 
با استفاده از ظرفيت هاي موجود در 
داخل 330 لكوموتيو تعيين تكليف 

شد. 
ادامه داد: 150 لكوموتيو  وي 
توسط شركت مپنا در كارخانه ساخت 
تخصصي ترين  كه  كرج  لكوموتيو 
كارخانه در اين زمينه است، ساخته 
خرداد  در  اميدواريم  كه  مي شود 
امسال با توليد اولين لكوموتيو كار 

خود را آغاز كند. 
مدير عامل راه آهن جمهوري 
اسامي با بيان اينكه قرار داد ساخت 
ساله  سه  لكوموتيو  دستگاه   150
است، گفت: در اين مدت 50 درصد 
ساخت لكوموتيو داخلي مي شود كه 
به دنبال آن صنايع زيادي در كشور 

فعال خواهد شد. 
صاحب محمدي ادامه داد: با 
بر  لكوموتيوها عاوه  اين  ساخت 
ايجاد ارزش افزوده و صرفه جويي 
قابل توجه ارزي، كشورمان صاحب 
امكان  كه  شد  خواهد  فني  دانش 

صدور آن را هم خواهيم داشت. 
جمهوري  راه آهن  مديرعامل 
اسامي گفت: همچنين 180 دستگاه 
لكوموتيو توسط بخش خصوصي و 
با مشاركت وزارت صنايع و معادن 
ساخته و به ناوگان ريلي كشور اضافه 

مي شود. 

كارگران  دستمزد  بخشنامه  اقتصادي:  سرويس 
در سال جديد به تمامي واحدهاي توليدي و خدماتي 

اباغ شد.
به گزارش فارس، شوراي عالي كار با حضور 
نمايندگان سه گروه )دولت، كارفرمايان و كارگران( 
در جلسه مورخ 1389/12/23، پس از بحث و بررسي 
راجع به تعيين حداقل مزد سال 1390، در اجراي ماده 
41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در 
انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت 
و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و 
كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به 

اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد. 
1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ 
يكسان براي تمامي كارگران مشمول قانون كار )اعم 
از قرارداد دائم يا موقت( مبلغ 110 هزار و 100 ريال 

تعيين مي شود. 
همچنين از اول سال 1390 ساير سطوح مزدي 
روزانه 6 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا )موضوع ماده 36 
قانون كار( به اضافه روزانه 3040 ريال به نسبت آخرين 

مزد در سال 1389 افزايش مي يابد. 
تبصره: با اعمال افزايش اين بند، مزد كارگران 
مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت 
كار و امور اجتماعي و مزد ثابت ساير كارگران نبايد از 

مبلغ 110هزار و 100 ريال( بند يك كمتر شود. 
2- به كارگراني كه در سال 1390 داراي يك سال 
سابقه كار شده اند يا يك سال از دريافت آخرين پايه 
سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 2000 ريال به 

عنوان پايه )سنوات( پرداخت خواهد شد. 
تبصره يك پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي 
كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب 
وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم 
فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و 
جدول اعامي توسط اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط 

كار و نظام هاي جبران خدمات صورت مي گيرد. 
مدت  نسبت  به  فصلي  كارگران  به   :2 تبصره 
كاركردشان در سال 1389، ميزان مقرر در اين بند يا 

تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 
3- براساس مصوبه مورخ 87/7/21 شوراي عالي 
و  كارگران  افزايش رضايت مندي  در جهت  و  كار 
تمامي  به  تسري  و  تثبيت  منظور  به  و  كارفرمايان 
كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 
به عنوان  1390 كمك هزينه اقام مصرفي خانوار 
مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 
قانون كار بابت هر كارگر )اعم از متاهل يا مجرد( 
ماهانه مبلغ 280 هزار ريال از سوي كارفرمايان به آنان 

پرداخت شود. 

اعمال  نحوه  چگونگي  به  مربوط  ضوابط   -4 
در   2 بند  يك  تبصره  و  يك  بند  در  مقرر  افزايش 
كارگاه  هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند 
و در مورد كارگران كارمزدي و همچنين چگونگي 
ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره 
كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظام هاي جبران 

خدمت خواهد بود. 
5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان 
و دانشجوياني كه در ايام تعطيات تابستاني در سال 
1390 به صورت موقت در كارگاه  ها اشتغال مي يابند، 

نخواهند شد. 
6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد 
رابطه  هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و 
ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، عاوه بر اجراي 
اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا 
در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پبمان هاي دسته 
جمعي و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي 

اقدام كنند. 
جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل 

شركت هاي خدماتي
خبر ديگر حاكيست، جدول مزد طرح هماهنگ 
طبقه بندي مشاغل شركت هاي خدماتي و پشتيباني در 
مورد كارگران با قرارداد موقت )محدود( براي اجرا در 

سال 90 منتشر شد.
به گزارش ايسنا، اين جدول كه ارقام آن براساس 

ريال در روز تنظيم شده، به شرح زير است.
* پايه سنوات 2000 و مزد شغل 110100 )گروه 1(
* پايه سنوات 2100 و مزد شغل 110760 )گروه 2(
* پايه سنوات 2200 و مزد شغل 111420 )گروه 3(
* پايه سنوات 2300 و مزد شغل 112080 )گروه 4(
* پايه سنوات 2400 و مزد شغل 112742 )گروه 5(
* پايه سنوات 2500 و مزد شغل 113621 )گروه 6(
* پايه سنوات 2600 و مزد شغل 114501 )گروه 7(
* پايه سنوات 2700 و مزد شغل 115382 )گروه 8(
* پايه سنوات 2800 و مزد شغل 116482 )گروه 9(

* پايه سنوات 2900 و مزد شغل 117583 )گروه 10(
* پايه سنوات 3000 و مزد شغل 118903 )گروه 11(
* پايه سنوات 3200 و مزد شغل 120224 )گروه 12(
* پايه سنوات 3400 و مزد شغل 121545 )گروه 13(
* پايه سنوات 3600 و مزد شغل 123304 )گروه 14(
* پايه سنوات 3800 و مزد شغل 125064 )گروه 15(
* پايه سنوات 4000 و مزد شغل 126829 )گروه 16(
* پايه سنوات 4200 و مزد شغل 129027 )گروه 17(
* پايه سنوات 4400 و مزد شغل 131228 )گروه 18(
* پايه سنوات 4600 و مزد شغل 133868 )گروه 19(
* پايه سنوات 4800 و مزد شغل 136510 )گروه 20(

ملي  پول  از  صفر  سه  حذف 
درصورت فراهم شدن تمهيدات مورد 

نياز، امسال محقق خواهد شد.
سيد شمس الدين حسيني  وزير 
امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با 
ايرنا ضمن اظهار اين مطلب، با اشاره به 
تصويب بسته سياستي - نظارتي بانك 
پارسال،  پاياني  روزهاي  در  مركزي 
افزود: در اين بسته اقداماتي براي ثبات، 
كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در 
حوزه بانكي و پولي كشور پيش بيني 
شده است كه بر همين اساس امسال 
مي توان بيشتر بر روي سياست حذف 

سه صفر تمركز كرد. 
كه  مسئله اي  اظهارداشت:  وي 
دولت را براي اجراي اين سياست به 
تامل واداشته، آن است كه ابتدا بايد 
حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت ها 
ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي 
حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست 
يافت. وزير امور اقتصادي و دارايي در 
خصوص وضع تسهيات دهي بانك ها 
در سال 90 گفت: افزايش تسهيات 
دهي بانك ها امسال امري طبيعي است 
و بانك ها به عنوان واسطه اي پولي در 
كشور منابع را تجهيز و سپس در قالب 

تسهيات به جامعه ارايه مي كنند. 
حسيني تصريح كرد: هر چند بر 
اساس بسته سياستي - نظارتي امسال 
ميزان تسهيات دهي بانك ها افزايش 
مي يابد، اما در تنظيم اين بسته تاش 

از  گيري  بهره  امكان  تا  است  شده 
بازارهاي موازي و مكمل مالي بيشتر 

شود. 
وي ادامه داد: در بسته سياستي 
نظارتي امسال سياست گزاران تاش 
كردند ارتباط بازار پول و سرمايه را 
تنگاتنگ كرده و نمونه بارز آن تصميمي 
بود كه در حوزه اوراق مشاركت گرفته 

شده است. 
همين  بر  اظهارداشت:  حسيني 
اساس هر چند سيستم بانكي همانند 
مشاركت  اوراق  انتشار  در  گذشته 
فعال است و عرضه دسته اول آن را 
انجام مي دهد، اما باز خريد آن پيش از 
سررسيد در بازار سرمايه انجام مي شود 
كه اين اقدامات روابط تكميلي ديده شده 

در بسته امسال بانك مركزي است. 
وزير اقتصاد گفت: امسال تاش 
مي شود بازار سرمايه در تجهيز مالي 
بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و 
موثرتري داشته باشد. همانطور كه در 
سال 89 بازار فرابورس به عنوان يكي از 
نهادهاي بازار مالي به خوبي قابليت هاي 
خود را نشان داد و امروزه اين امكان 
براي بازرگانان فراهم شده است كه از 
نهادهاي بازار سرمايه عاوه بر بانك ها 

استفاده كنند. 
بنيان هاي  با  را   90 سال  وي، 
اقتصادي محكم تر و عملكرد باالتر در 
شاخص هاي مالي براي كشور دانست 
و افزود: كاهش هزينه تامين مالي در 

بخش بانكي و در نتيجه كاهش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي يكي از سياست هاي 

اصلي دولت براي امسال است.. 
ودارايي  اقتصادي  امور  وزير 
همچنين گفت: سرمايه گذاري خارجي 
در 11 ماه پارسال به حدود يك ميليارد و 

800 ميليون دالر رسيد. 
حسيني افزود: همچنين در اين 
درصد   25 غيرنفتي  صادرات  مدت 
رشد داشته و شاخص بورس هم هنوز 

داراي رشدي فزاينده است. 
ارزش  و  وي،  حجم  گفته  به 
معامات بورس كاال و اوراق بسيار 
اوراق  بورس  رشد  و  يافت  افزايش 
بهادار بي سابقه بود. نهادهاي فرابورس 
خدمت  كه  شدند  اندازي  راه  هم 
جديدي به كشور محسوب مي شود 
و در شاخص هاي اقتصاد بين الملل و 

داخلي هم موفق بوديم. 
برنامه هاي  مورد  در  حسيني 
امسال  گفت:  امسال  اقتصادي 
ظرفيت هاي صندوق توسعه ملي هم 
درخدمت اقتصاد ايران خواهد بود و 
تاش خواهيم كرد منابع اين صندوق 
با ساير منابع بانكي و مردمي تلفيق شود 
تا توليد بيشتري درجامعه ايجاد و برنامه 

ايجاد اشتغال در كشور تقويت شود. 
حسيني گفت: برنامه هاي تحول 
گمركي، مالياتي و بانكي امسال دنبال 
مي شود و سال 90، سال كار، تاش 
وكوشش و در واقع تجهيز بيشتر وبهتر 

اقتصاد ايران است. 
وزير اقتصاد اظهار داشت: يكي 
از برنامه هايي كه امسال دنبال خواهيم 
كرد، به طور يقين تداوم وتكميل قانون 
بود  خواهد  يارانه ها  كردن  هدفمند 
ضمن آنكه تحرک بيشتري در حوزه 
توليد،سرمايه گذاري و اشتغال خواهيم 

داشت. 
سال  را   89 سال  ادامه  در  وي 
منحصر به فردي در اقتصاد ايران دانست 
و افزود: در سال گذشته طرح هدفمندي 
يارانه ها و تحول اقتصادي با موفقيت اجرا 
شد و با تاش و جديت ملت، فعاالن 
اقتصادي، تجار و بازرگانان، تهديد و 
تحريم هاي اقتصادي و قطعنامه اي كه 

برضد ايران بود، خنثي شد. 
به گفته وي، هر چند تحريم ها 
براي كشور داشت، ولي  هزينه هايي 
دستاوردهاي آن بيشتر بوده است و 
فكر مي كنم ديگردشمنان اين ملت به 
اين موضوع پي برده باشند كه اين ملت، 
ملتي با ظرفيت هاي خيلي باالست و 
فشارها را درپناه توان خود مديريت 

مي كند. 
وي خاطر نشان كرد: با اجراي 
اين قانون دربخش توليد هم افق هاي 
توليد  امروز  و  شد  ايجاد  جديدي 
بهتر  روش هاي  دنبال  به  كنندگان 
وكارآمدترهستند و در مجموع كشور 
به سمت تبديل شدن از وارد كننده به 

صادر كننده در حال حركت است. 

احتمال حذف 3 صفر از پول ملي

مجلس شوراي اسامي موضوع جهاد اقتصادي را با قيد دو 
فوريت در دستور كار اين هفته خود قرار مي دهد.

جهانبخش محبي نيا عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسامي در 
گفت وگو با پايگاه اطاع رساني خانه ملت با بيان اين مطلب به تشكيل 
اولين جلسه مجلس شوراي اسامي در سال 90 در روز دوشنبه )15 
فروردين(، اشاره كرد و گفت: در پي تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر 
اين كه سال جديد سال جهاد اقتصادي است، مجلس در نظر دارد در 
اين باره با طرحي دو فوريتي ابعاد جهاداقتصادي را به صورت قانون 

به دستگاه مجريه اباغ كند.
وي افزود: همچنين احتمال دارد قوه مقننه تصميمي اتخاذ كند 
تا وظايف كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس افزايش يابد و 

رسيدگي به موضوع جهاد اقتصادي را هم زير نظر بگيرد.
به گفته اين عضو هيأت رئيسه مجلس، دستگاه قانونگذاري كشور، 
هفته آينده ادامه رسيدگي به طرح حمايت از سازمان هاي مردم نهاد، 
قانون نفت و گاز واصله از كميسيون انرژي و چند قانون اعاده شده از 

شوراي نگهبان را در دستور كار خود داشته باشد.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: قانون تملك و تفكيك شهرداري ها 
و اصاحيه تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي 
 از شوراي نگهبان براي رفع ايرادهاي قانوني و شرعي به مجلس اعاده 

شده است.

 بررسي موضوع جهاد اقتصادي با 
قيد 2 فوريت در مجلس

رئيس جمهوري با بيان اينكه اكو مي تواند با برنامه ريزي هاي مناسب سطح 
مناسبات كشورهاي منطقه را گسترش دهد، گفت: بايد تاش شود با همكاري 

سازمان اكو تجارت و همكاري بين كشورهاي منطقه گسترش يابد.
به گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، دكتر محمود احمدي نژاد 
در ديدار محمد يحيي معروفي دبيركل سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو به 
نشست كابل در خصوص احداث خط راه آهن بين كشورهاي منطقه از جمله 
ايران، افغانستان، تاجيكستان اشاره كرد و گفت: احداث اين خط راه آهن مي تواند 

باعث رونق اقتصادي در كشورهاي منطقه به ويژه اين سه كشور شود.
دبيركل سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو هم در اين ديدار با اشاره به 
نقش جمهوري اسامي ايران در منطقه گفت: ايران نقش به سزايي در منطقه 
دارد كه با برگزاري جشن جهاني نوروز ارتباط بين كشورهاي منطقه گسترش 

خواهد يافت.

تاكيد رئيس جمهوري بر ضرورت توسعه 
همكاري هاي اكو

براساس مصوبه اخير مجلس، 
سازمان صنايع كوچك و شهرک  هاي 
نخواهد  واگذار  فقط  نه  صنعتي 
سازمان  يك  عنوان  به  شد، بلكه 
توسعه اي و با ماموريت هاي جديد 

به كار خود ادامه خواهد داد.
مديرعامل  احمدي  خدامراد 
و  كوچك  صنايع  سازمان 
شهرک هاي صنعتي در گفت و گو با 
ايرنا ضمن اعام اين مطلب گفت: 
 250 حدود  سازمان  اين  بودجه 
ميليارد تومان بود كه پيشنهاد داديم 
جديد،  ماموريت هاي  به  توجه  با 
حدود 600 ميليارد تومان اعتبار از 
محل تسهيات در نظر گرفته شده 
در اختيار سازمان قرار گيرد تا در 
مورد فعاليت هاي توسعه اي هزينه 

شود.
وي سپس با بيان اينكه به تازگي 
در مجلس پيشنهادي مصوب شد تا 

سازمان صنايع كوچك و شهرک هاي 
صنعتي با رويكرد و كاركردي جديد 
به عنوان سازمان توسعه اي مطرح 
شود، اظهار داشت: وظايف متعدد 
حاكميتي براي سازمان در نظر گرفته 
شده است تا در امر سياستگذاري 
و برنامه ريزي براي صنايع كوچك 

بيش از گذشته اقدام شود.
احمدي، سياستگذاري در امر 
توسعه  و  ايجاد  كوچك،  صنايع 
شبكه سازي  صنعتي،  خوشه هاي 
در  بهره وري  ارتقاي  به  كمك  و 
حوزه صنايع كوچك، تشكيل مراكز 
مشاوره اي و صنعتي، ايجاد مناطق 
حوزه  به  پرداختن  كار،  و  كسب 
محيط زيست و تصفيه خانه ها در 
از  را  صنعتي  شهرک هاي  درون 
جمله وظايف حاكميتي دانست كه 
بر عهده سازمان صنايع كوچك و 
شهرک هاي صنعتي ايران قرار دارد.

 سازمان صنايع كوچك 
به بخش خصوصي واگذار نمي شود

عمارت  تاريخ��ي  مجموع��ه 
مس��عوديه پس از 50 سال كاربري 
اداري، نوروز امس��ال به روي مردم 

گشوده شد. 
روابط  اداره كل  گ��زارش  ب��ه 
فرهنگي،  ميراث  عمومي س��ازمان 
صنايع دس��تي و گردش��گري، اين 
مجموع��ه تاريخي واق��ع در ميدان 

بهارس��تان ته��ران، هم��ه روزه از 
ساعت 8 و 30 دقيقه تا 17 پذيراي 

عموم بازديدكنندگان است.
دكتر احمد خوشنويس، رئيس 
پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري در اين 
زمينه اظهار داشت: پس از انتقال دو 
معاونت مي��راث فرهنگي و صنايع 

دس��تي و نيز پژوهشگاه سازمان به 
شهرهاي شيراز و اصفهان، شرايط 
ب��راي بهره برداري بهين��ه از اماكني 
چون عمارت مسعوديه كه پيش از 
اين كاربردي اداري داش��تند فراهم 
شد كه پس از انجام مزايده، انتخاب 
سرمايه گذار و شركت مشاور براي 
طراحي و اجرا، سرانجام در نوروز 
امس��ال، اين مجموعه براي بازديد 

عموم آماده شد.
وي با بي��ان اينك��ه هم اكنون 
بازدي��د عم��وم از بناهاي��ي چون 
ج��وادي، ديوانخان��ه، س��فره خانه 
و عمارت ه��اي مختل��ف واقع در 
مجموعه تاريخي مسعوديه به همراه 
راهنما در حال انجام است، افزود: 
عاوه بر بازديد از بناهاي تاريخي، 
فض��اي كلي عمارت مس��عوديه به 
علت داش��تن درخت��ان مختلف و 
سرس��بزي، فضاي مفرحي است و 
فرص��ت خوبي براي م��ردم فراهم 

مي كند. 

گشايش عمارت مسعوديه به روي مردم پس از 50 سال

افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده در امسال 

قيمت خريد تضميني برنج سال زراعي 90ـ 1389

كشور،  گردشگري  معاون 
سفرهاي  درصدي   29 رشد  از 
نوروزي و ثبت 149 ميليون و 532 
هزار سفر تا پايان دوازدهمين روز 

از نوروز خبر داد.
تسهيات  ستاد  گزارش  به 
يزداني  شهباز  كشور،  سفرهاي 
از  دريافتي  آمار  تجميع  با  گفت: 
 149 كشور،  سراسر  استان هاي 
ميليون و 532 هزار نفر سفر در اين 
مدت به ثبت رسيد كه در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته )معادل 
115 ميليون و 959 هزار نفر سفر( 
است. وي  داشته  رشد  درصد   29
افزود: استان قم با ثبت 13 ميليون 
پذيراي  سفر،  نفر  هزار   145 و 
ورودي  مسافران  تعداد  بيشترين 
بوده است.يزداني، استان هاي حائز 
رتبه در بخش نفر سفر را استان هاي 
مازندران، اصفهان، فارس و بوشهر 
اينكه  به  اشاره  با  وي  كرد.  عنوان 
با  هم  اقامت  � شب  نفر  شاخص 
بوده  رو  به  رو  رشد 6/27 درصد 

دوازدهمين  پايان  تا  گفت:  است، 
ميليون و 563  نوروز، 50  از  روز 
ثبت  به  اقامت  شب   � نفر  هزار 
رسيده كه اين آمار در سال گذشته 
39 ميليون و 610 هزار نفر � شب 
ستاد  رئيس  است.  بوده  اقامت 
استان  كشور،  سفرهاي  تسهيات 
اسكان  بخش  در  را  مازندران 
مسافران داراي رتبه نخست معرفي 
كرد و افزود: بررسي شاخص نفر � 
شب اقامت نشان مي دهد كه استان 
ميليون  هشت  ثبت  با  مازندران 
اقامت،  شب   � نفر  هزار   852 و 
را  نوروزي  گردشگران  بيشترين 
اسكان داده كه اين آمار در مقايسه 
با سال گذشته )معادل هفت ميليون 
و 761 هزار نفر � شب اقامت( 14 
از  پس  است.  داشته  رشد  درصد 
استان مازندران، استان هاي فارس، 
رضوي  خراسان  بوشهر،  گيان، 
اقامت  زمينه  ترتيب  به  اصفهان  و 
را  نوروزي  مسافران  بيشترين 

فراهم كرده اند.

 ثبت 5 /149 ميليون سفر نوروزي
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي 
از افزايش يك درصدي ماليات برارزش افزوده در  امسال 

خبر داد.
محمد قاسم پناهي در گفت وگو با مهر گفت: براساس 
ماده 117 قانون برنامه پنجم، دولت مكلف است كه ساالنه 
در يك درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده را افزايش 

دهد.
وي با بيان اين كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر 
اين اساس از 3 تا 4 درصد افزايش خواهد يافت، تصريح 
كرد: نرخ 4 درصدي ماليات بر ارزش افزوده به دو بخش 
تقسيم مي شود.وي 2/2 درصد را مربوط به سهم ماليات و 
1/8 درصد را متعلق به عوارض دانست و افزود: فراخوان 

آموزش براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در امسال را 
فروردين اعام خواهيم كرد.

پناهي از انجام فراخوان اجراي ماليات بر ارزش افزوده 
مشموالن مرحله پنجم در سال جاري خبر داد و عنوان 
كرد: در مورد مودياني كه تاكنون ثبت نام نكرده اند از جمله 

طافروشان مسير قانوني طي خواهد شد.
اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي كشور تاكيد 
كرد: اجراي مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده كه در 
خرداد سال گذشته فراخوان شده بود، در مهر اجرايي شد 
كه 12 گروه را در بر مي گرفت كه 9 گروه آن زير نظر 
تشكل ها بودند و 3 گروه هم ساير تشكل ها را تشكيل 

مي دادند.

معاون  اباغيه  براساس 
استاندار  به  جمهوري  رئيس  اول 
تضميني  خريد  قيمت  مازندران، 
انواع برنج در سال زراعي 90�1389 

اعام شد.
براساس  ايسنا،  گزارش  به 
جهاد  وزارت  به  كه  اباغيه  اين 
معاونت  و  بازرگاني  كشاورزي، 
راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي 
رئيس جمهوري اباغ شده است، 

در  پرمحصول  برنج  خريد  قيمت 
تا  تومان   930 از   1389�90 سال 
درصد   10 مبناي  بر  تومان   1480

شكستگي، تعيين شده است.
به  اباغيه  بنابراين  همچنين 
ازاي هر درصد شكستگي بيش از 
10 درصد براي برنج هاي آمل 2 و 3 
چرام، ندا و نعمت مبلغ 59 ريال و 
براي برنج هاي سپيدرود، فجر، خزر 
و ساحل مبلغ 72 ريال از نرخ هاي 

مصوب كسر و به ميزان شكستگي 
كمتر از 10 درصد براي برنج هاي 
آمل 2 و 3، ندا، نعمت و سپيدرود 
مبلغ 87 ريال و براي برنج هاي خزر 
و ساحل مبلغ 96 ريال به نرخ هاي 

مصوب اضافه مي شود.
گفتني است حداكثر شكستگي 
حداقل  و  15درصد  قبول  قابل 
شكستگي قابل قبول براي پرداخت 

جايزه، 7/5 درصد است.

ش��ركت ش��هركهاي صنعتي تهران در نظر دارد احداث منب���ع بتني4000متر مكعبي در 
شهرك صنعتي خاوران را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

-مبلغ برآورد اوليه براس���اس فهارس بهاي سال 88 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور: )2547 ميليون ريال(
-مبلغ تضمين شركت در مناقصه)36480000ريال(
-خريد اسناد تا پايان وقت اداري 90/1/22    
-تسليم پيشنهاد قيمت پايان وقت اداري 90/2/3

-محل پروژه: شهرك صنعتي خاوران- خاور شهر- روستاي محمودآباد خالصه- خيابان امام خميني- 
پالك96

-متقاضيان محترم مي توانند پس از واريز مبلغ دويس���ت هزار ريال به حس���اب جام به ش���ماره 
2568900263 نزد بانك ملت ش���عبه ميدان آرژانتين به نام ش���ركت شهركهاي صنعتي تهران با 
كد شناس���ه 099009999/63، فيش بانكي را همراه با معرفي نامه به معاونت فني  واجرايي شركت 

تحويل نموده واسناد مناقصه را خريداري نمايند.
- آدرس مناقص���ه گ���زار: ته���ران- خيابان س���هروردي ش���مالي- خيابان محب���ي- پالك2
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شركت شهركهاي صنعتي تهران)ساعت پاسخگويي: 9 الي 14(

»آگهي مناقصه  ش90-2«
نوبت اول

شركت شهركهاي صنعتي تهران در نظر دارد جدول كشي، زيرسازي، روسازي و آسفالت بلوار 
در شهرك صنعتي فيروزكوه را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت و داراي پايه 5 

در رشته راه و ترابري از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري واگذار نمايد.
-مبلغ برآورد اوليه براس���اس فهرست بهاي در س���ال 88 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 

رياست جمهوري: )6616 ميليون ريال(
-مبلغ تضمين شركت در مناقصه)77170000 ريال(

-خريد اسناد تا پايان وقت اداري 90/1/22    
-تسليم پيشنهاد قيمت پايان وقت اداري 90/2/3

-محل پروژه: شهرك صنعتي فيروزكوه- 5 كيلومتر بعد از شهر فيروزكوه، تلفن02216220180
-متقاضيان محترم مي توانند پس از واريز مبلغ دويس���ت هزار ريال به حس���اب جام به ش���ماره 
2568900263 نزد بانك ملت ش���عبه ميدان آرژانتين به نام شركت شهركهاي صنعتي تهران با 
كد شناسه 099009999/63، فيش بانكي را همراه با معرفي نامه به معاونت فني  واجرايي شركت 

تحويل نموده واسناد مناقصه را خريداري نمايند.
- آدرس مناقص���ه گ���زار: تهران- خيابان س���هروردي ش���مالي- خياب���ان محبي- پالك2
)ساعت پاس���خگويي: 9 الي WWW.TEHRANIEC.IR )14 و پايگاه ملي اطالع رساني: 

 http://iets.mporg.irشركت شهركهاي صنعتي تهران

»آگهي مناقصه  ش  1 -90«
نوبت اول

دومرحله اي
وزارت آموزش وپرورش درنظردارد »توس���عه وپش���تيباني سيستم هاي نظام جامع 
انفورماتيك« خودرا ازطريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجدشرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1390/1/15 براي 
دريافت اسناد وشرايط مناقصه به نشاني: تهران – خيابان شهيدسپهبدقرني- نرسيده 
به خيابان س���ميه- ساختمان مركزي وزارت آموزش وپرورش- طبقه دوم- اداره كل 

تعاون وپشتيباني)واحد امور قراردادها( مراجعه نمايند.
الزم به ذكراست كه فقط شركت هاي رايانه اي كه داراي سوابق كاري مناسب درحوزه 
توليد و ارائه نرم افزارهاي مالي، اداري وآموزش���ي وهمچنين رتبه بندي شوراي عالي 
انفورماتيك)1تا3( درحداقل يكي اززمينه هاي توليد وارائه نرم افزارهاي س���فارش 
مش���تري، ارائه وپشتيباني بس���ته هاي نرم  افزاري وبس���ته ها وفايل هاي اطالعاتي 
توليدداخل وارائه پش���تيباني نرم افزارهاي خارجي)SE( وسيس���تم ها مي باشند، 

مي توانند دراين مناقصه شركت نمايند.
تلفن تماس: 82287019  

وزارت آموزش وپرورش درنظردارد »پش���تيباني ونگهداري ازسخت افزار 
وشبكه ي ساختمان هاي حوزه ستادي« خودرا ازطريق مناقصه عمومي به 

شركت هاي واجدشرايط واگذار نمايد.
متقاضي���ان مي توانند حداكثر ت���ا پايان وقت اداري روز دوش���نبه مورخ 
1390/1/15 براي دريافت اسناد وشرايط مناقصه به نشاني: تهران – خيابان 
شهيدسپهبدقرني- نرسيده به خيابان س���ميه- ساختمان مركزي وزارت 
آموزش وپرورش- طبق���ه دوم- اداره كل تعاون وپش���تيباني)واحد امور 

قراردادها( مراجعه نمايند.
الزم به ذكراس���ت كه فقط شركت هاي سخت افزاري كه داراي سوابق كاري 
مناسب درحوزه شبكه و س���خت افزار وهمچنين رتبه بندي شوراي عالي 

انفورماتيك)1تا4(  باشند، مي توانند دراين مناقصه شركت نمايند.
تلفن تماس: 82287019   

دومرحله اي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت اطالع رساني
 و خدمات بورس )سهامي خاص( شماره ثبت: 228918

بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شركت دعوت مي شود روز چهارشنبه مورخ 1390/1/24 ساعت 
14 در مجمع عمومي عادي ساليانه با دستور جلسه: 

1( استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شركت براي سال مالي منتهي به 1389/12/29
2( بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29  3( تعيين بازرس اصلي و 

علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشان  4( تعيين روزنامه كثيراالنتشار شركت  5( ساير موارد
حضور به هم رسانند. مجمع فوق در محل شركت واقع در ميدان ونك، خيابان مالصدرا،

                                                                           هيأت مديره شركت          شماره 13، طبقه همكف برگزار خواهد شد.



فرهنگ��ي جمهوري  هفت��ه 
اسالمي ايران در تاجيكستان كه 
با حضور وزير فرهنگ كشورمان 
در دوش��نبه برگزار ش��د، مورد 
استقبال گرم و باشكوه مردم اين 

جمهوري قرار گرفت.
از  ف��ارس  گ��زارش  ب��ه 
دوش��نبه، هفته فرهنگي ايران در 
تاجيكس��تان براي نخس��تين بار 
با حضور س��يدمحمد حس��يني 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
كش��ورمان و هيأتي متش��كل از 
120 نفر از اهالي فرهنگ، هنر و 
ادب ايران در شهرهاي دوشنبه و 
خجند دومين كشور فارسي زبان 

جهان برگزار شد.
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزي��ر 
اسالمي ايران در مراسم افتتاحيه 
ب��زرگ فرهنگي  اي��ن روي��داد 
كه پنج��م فروردين ب��ا حضور 
مقامات رس��مي عالي رتبه ايران 
بزرگتري��ن  در  تاجيكس��تان  و 
س��اختمان هنري ش��هر دوشنبه، 
موس��وم به تئاتر »عيني« برگزار 
ش��د، گفت: در همان روزگاران 
حت��ي مش��ايخ و محدثاني چون 
ابوالفضل خجن��دي و ابوعبداهلل 
خجن��دي بودن��د ك��ه از مفاخر 
حديث و فقه به شمار مي رفتند.

وي در اي��ن همايش اظهار 
داش��ت: م��ا ني��ك مي دانيم كه 
خجند سرزميني باستاني با 2700 
س��ال آباداني و 14 قرن است كه 
ن��ام و آوازه خجن��د با همين نام 
پهلوي،  در سرچشمه هاي سغد، 

چيني و عربي وجود دارد. 
وي گفت: س��الم ب��ه ديار 
باس��تاني خجن��د و س��غد، ديار 
ش��يرين  و  خ��وش  خاط��رات 
بزرگمرداني كه در پاس��داري از 
فرهنگ غني پارس، پيش��اهنگان 
بزرگي را به جهانيان معرفي كرد. 

اگر در شمار نخستين سرايندگان 
ش��عر پارس��ي ابوعبداهلل رودكي 
را نام مي برن��د و او را به عنوان 
پدر شعر پارسي معرفي مي كنند، 
به اين علت اس��ت كه شعرهاي 
پرح��الوت و ش��كرين او هنوز 

دهان ها را شيرين مي كند. 
در  اف��زود:  ارش��اد  وزي��ر 
نيز  فرهنگ نويس��ي  و  فرهن��گ 
بس��ياري معتقدند كه نخس��تين 
فرهنگ فارس��ي پس از اس��الم 
را ابوحف��ض س��غدي نگاش��ته 
اس��ت، اگر چه ام��روز اثري از 
اي��ن فرهن��گ باقي نيس��ت اما 
اين فرهنگ تا ق��رن 11 هجري 
وجود داش��ته و مولفان فرهنگ 
جهانگيري و رش��يدي از آن نقل 

كرده اند. 
حسيني گفت: دومين فرهنگ 
از »قط��ران تبري��زي« نيز تاكنون 
گم است و قديمي ترين فرهنگ 
موجود از آن »اس��دي طوس��ي« 
اس��ت اينك ما چقدر ش��ادمانيم 
كه با ميراث داران فرهنگ و شعر 
ابوحفض س��غدي و رودكي هم 
كالم و هم س��خن ايم و ديده به 

ديدار آنان روشن كرده ايم.
وي تصريح كرد: از پس آن 
همه سال با سالم حكيم طوسي 
و با درود اسدي طوسي به ديدار 
شما آمده ايم تا نوروز را در كنار 
هم جش��ن بگيري��م و خاطرات 
آن  آش��تي  و  آش��نايي  خ��وش 

روزگاران را دوباره زنده كنيم. 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزي��ر 
اس��المي گف��ت: ش��نيده ايم كه 
م��ردان  س��رزمين  را  خجن��د 
س��عادتمند و س��رزمين آفت��اب 
معرفي كرده اند و ش��نيده ايم كه 
در افس��انه ها بن��اي خجند را به 
كيخسرو نسبت داده اند و از قول 
ابن بلخ��ي خوانده اي��م كه فيروز 

فرزن��د يزدگرد اين ش��هر را بنا 
كرده كه ديوار آن 50 فرس��نگي 
خجند م��رز ايران زمين و توران 

زمين بوده است. 
هم��ه  اين ه��ا  اف��زود:  وي 

حكاي��ت از آن دارد ك��ه اي��ن 
س��رزمين چ��ه تاري��خ بالنده و 
چ��ه مردان بزرگ��ي را به زبان و 
فرهنگ پارسي هديه كرده است، 
آل خجن��د يا خجندي��ان كه در 
س��ده هاي 5، 6 و 7 در اصفهان 
فقاه��ت،  در  ني��ز  مي زيس��تند 
دينداري، فرهنگ و پاسداري از 
فرهن��گ اصيل ايراني و تاجيكي 
بس��يار پرتالش بودند به طوري 
ك��ه در كارنامه درخش��ان خود 
بنياد مس��جد جامع در س��ده 5 
من��اره چهل دختران  و  هج��ري 
در س��ال 570 هجري و چندين 
مس��جد و كتابخانه ديگ��ر را به 

يادگار گذاشته اند.
حس��يني اضاف��ه ك��رد: گل 
ما  مش��ترك  فرهن��گ  سرس��بد 

مس��عود  كمال الدي��ن  ش��ما،  و 
خجندي است كه خود از عارفان 
و ش��اعران شهير قرن هشتم و از 
ه��م دوره ه��اي حضرت ش��يخ 
حافظ شيرازي بوده است كه در 
اين شهر بدنيا آمد و پس از سفر 

حج در تبريز ساكن شد. 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزي��ر 
اس��المي گف��ت: اين��ك م��ا از 
سرزمين ش��يراز، اصفهان، تبريز، 
ته��ران و نيش��ابور و از كنار قبر 
برخي از بزرگان شما آمده ايم و 
با پيك سالم و صلوات با بشارت 
دوس��تي و مهرباني تا بگوييم كه 
ما هن��وز بر همان عهد و پيمانيم 
و فرهنگ پارسي را چون گوهر 

چشم پاس مي داريم. 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزي��ر 
اس��المي كش��ورمان درباره سفر 
امامعل��ي رحم��ان رئيس جمهور 

تاجيكس��تان ب��راي حض��ور در 
جشن جهاني نوروز در ايران نيز 
تصريح كرد: در اين مراسم عالوه 
ب��ر 10 رئيس جمهور، نمايندگان 
30 كشور مختلف جهان حضور 

خواهند داشت. 
وي اف��زود: برگ��زاري اين 
جش��ن ملي در اين حد وس��يع، 
حاكي از آن اس��ت ك��ه فرهنگ 
مردم فارس��ي زبان قابل تعميم به 
ديگر مردم جهان است و بايد آن 
را به ديگر نقاط جهان گس��ترش 

دهيم. 
ميرعل��ي داس��تي اف معاون 
اول وزي��ر فرهنگ تاجيكس��تان 
نيز به عنوان ديگر س��خنران اين 
مراس��م گفت: روابط اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي دوشنبه تهران 
در س��ال هاي گذش��ته ب��ه طرز 
چشمگيري رو به گسترش بوده 
و ه��م اكنون وارد مرحله تازه اي 

شده  است.
 وي اف��زود: در اي��ن ميان 

مناس��بات فرهنگي دوكشور، از 
وضعيت خاصي برخوردار است، 
به ط��وري كه تب��ادل گروه هاي 
هنري، ادبي و سفرهاي هنرمندان 
ايران به تاجيكس��تان و بالعكس، 

هنرمن��دان تاجيك ب��ه ايران، به 
امري معمول تبديل ش��ده و اين 

از واقعيت هاي امروز است. 
سپس وزير فرهنگ و سفير 
جمهوري اسالمي ايران و معاون 
وزير معارف تاجيكستان به منظور 
افتتاح نمايشگاه هنرهاي تجسمي 
در محل م��وزه كمال الدين بهزاد 
حض��ور به ه��م رس��اندند.دكتر 
علي اصغر شعردوست در مراسم 
افتتاحيه در سخناني ضمن تأكيد 
بر اهميت و نقش هفته فرهنگي 
در تحكيم مناسبات دو كشور آن 
را ب��رگ زرين ديگري دانس��ت 
كه ب��ر كتاب مناس��بات ايران و 
تاجيكستان افزوده مي شود و در 
هنرهاي  نمايش��گاه  افتتاح  ادامه 
تجسمي در موزه بهزاد را آغازين 

س��طور از اين صفح��ه رنگي و 
وزين كتاب پر حجم مناس��بات 

ايران و تاجيكستان عنوان كرد.
سفير كش��ورمان موزه بهزاد 
را كاخ رفي��ع هن��ر و فرهن��گ 
تاجيكس��تان نامي��د و اف��زود با 
درآميختگ��ي دو كش��ور اي��ران 
و تاجيكس��تان، هن��ر در اينج��ا 

تجسمي عيني يافته است.
ادام��ه خاطرنش��ان  وي در 
كرد گ��ذار اصل ها و نس��ل ها و 
همه س��ختي هايي كه بر دو ملت 
تاجيكستان و ايران در سال هاي 
سياه حكومت كمونيسم و دوران 
س��نگين حكوم��ت ستم ش��اهي 
تحمي��ل ش��د هيچ��گاه مانع از 
ارتباط مس��تمر و سازنده اين دو 

ملت صاحب فرهنگ نشد.
وي از اينكه هفته فرهنگي و 
هنگامه هم فرهنگي دو كشور در 
روزهاي نوروز تجلي يافته است 
ابراز خرس��ندي كرد و در پايان 
تاجيكس��تان  مردم  امروز  افزود: 
ميزب��ان هنرمن��دان ايراني و در 
رأس آن��ان وزي��ر فرهيخت��ه و 
هنرپرور و فرهنگ دوست ايران 
دكتر س��يدمحمد حسيني هستند 
من ب��ه عنوان واس��طه العقد دو 
كشور از جانب مردمان تاجيك، 
وزي��ر معارف تاجيكس��تان و از 
جان��ب ميزبان مهربان اين هيأت 
دكت��ر  از  داس��تي اف  ميرعل��ي 
حس��يني وزير فرهن��گ ايران و 
دكتر ش��جاعي نماينده فاضل و 
اثرگذار مجل��س و هيأت همراه 

آن سپاسگزاري مي كنم.
اعض��اي هي��أت مذكور در 
ادامه برنامه هاي اولين روز هفته  
فرهنگي به منظور افتتاح نمايشگاه 
كتاب ايران در كتابخانه فردوسي 

حضور به هم رساندند.
برنامه  ري��زي  براس��اس 

صورت گرفته توسط وزارت هاي 
فرهن��گ اي��ران و تاجيكس��تان، 
از  روزهاي فرهنگي كش��ورمان 
روز پنج ش��نبه پنج��م فروردين 
تا يكشنبه هش��تم فروردين 89، 
ب��ه م��دت چه��ار روز در اي��ن 
جمه��وري برگزار ش��د. برپايي 
نمايش��گاه كتاب، آثارعكاس��ي، 
نقاش��ي، خوش نويس��ي، محفل 
ش��عري موسوم به »شير و شكر« 
ب��ا حض��ور اه��ل ادب، نمايش 
فيلم و اجراي تئاتر در شهرهاي 
خجن��د  و  پايتخ��ت  دوش��نبه 
دومين ش��هر مهم تاجيكس��تان، 
برخ��ي از برنامه هاي اين رويداد 
مه��م فرهنگي ب��ود. »عبدالغفار 
عبدالجب��اراف« يك��ي از مق��ام 
وزارت فرهنگ تاجيكس��تان كه 
مسئول س��تاد برگزاري روزهاي 
فرهنگ��ي ايران در تاجيكس��تان 
اس��ت، گفت: اج��راي برخي از 
نمايش نامه ه��اي مه��م تئات��ر و 
از س��ريال  نماي��ش بخش هايي 
»يوس��ف پيامب��ر« و فيلم »ملك 
كارگردانان  ساخته  نبي«  سليمان 
از  بخش��ي  ايران��ي،  برجس��ته 
فرهنگي  روزه��اي  برنامه ه��اي 
بود.مسئول  تاجيكستان  در  ايران 
ستاد برگزاري روزهاي فرهنگي 
تصريح  تاجيكس��تان  در  اي��ران 
كرد: در چارچ��وب اين برنامه، 
حدود 15 تا 20 هزار جلد كتاب 
چاپ ايران، در چن��د عنوان در 
ب��ه همين  نمايش��گاه هايي ك��ه 
منظور برپا بود، توزيع و منتش��ر 
شد. برخي از كارشناسان تاجيك 
با اش��اره به حضور و اس��تقبال 
گس��ترده م��ردم تاجيكس��تان از 
اي��ن رويداد مه��م فرهنگي، اين 
ام��ر را بيانگر محب��ت و عالقه 
زايدالوص��ف تاجيك ها به ايران 

مي دانند. 
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افقي:
1ـ جانوري با بدن ستاره شكل با پنج بازو در اطراف 

ـ تيم همداني ليگ برتر فوتبال
2ـ واحد شمارش سند يا چكـ  پوشيدهـ  پيشوندي 

معادل هزار 
3ـ كنايه از سخت و محكم، از جنس رويـ   چاهي 

در جهنمـ  رقابت تحصيلي
4ـ جدـ  روزهاـ  پادشاه كمياب

ــتن عمليـ  شور و  5ـ گوشــت آذريـ  كنار گذاش
شوق و فرياد شاديـ  در كشتي رد و بدل مي كنند 

6ـ مودتـ  برادر مرگـ  عقايد 
7ـ سرور بزرگوارـ  برگزيدهـ  عنصري فلزي، ماده 

اصلي ضروري حيات جانداران
8ـ گاريـ  تندرستي و ترقي تدريجي

ــراي انجــام كاري يا وقوع  9ـ مقدمات مناســب ب
رويداديـ  چيستانـ  آشيانه

10ـ ذره باردارـ  عقاب سياهـ  كليات اشعار
ــه و صداقـ  فلز  ــاي جمعـ  مهري 11ـ از عالمت ه

سنگينـ  ويتامين انعقاد خون
ــروفـ  مثلث جغرافياييـ   12ـ خروس جنگي مع

فرومايه
13ـ ميدان و ورزشــگاهي در تهرانـ  لوله تنفسيـ  

11ـ وسيله نقليه چهارچرخ كه با اسب كشيده مي شودـ  پارسنگ ترازو
12ـ در َمثَل دود از آن بلند مي شودـ  پيچك و عشقهـ  پشت سر 

13ـ مجسمه و تنديسـ  سدي در مصرـ  بدهي ها
14ـ ميوه تلفنيـ  شهري در اصفهانـ  بي بصيرت و نادان

15ـ كشور جمهوري در آمريكاي جنوبي با مركز »پاراماريبو« )گويان 
هلند(ـ  رود بزرگي در شمال چين، رود زرد

طراح : غالمحسين باغبان

رگ باريك
14ـ پايتخت فلزي!ـ  كتاب مقدس يهوديانـ  بخشي از لوله گوارش

ــه« و فيلم  ــريال »مختارنام ــم س ــر خان ــتهـ  بازيگ 15ـ صــف و رس
»سوپراستار«

عمــودي:   
ــاله به آسياي  1ـ اثري از »ناصرخســرو« در گزارش ســفري هفت س

صغير و ...ـ  مضر
ــتاني ـ از رنگ هاي اصلي ــي و نيرو بخشــيدنـ  فيل غول پيكر باس 2ـ تواناي

3ـ بخش اصلي و آهنگين اپراـ  دنيا و آخرتـ  جسد جانور
4ـ برده و غالمـ  واحد غيررسمي پول كشورمانـ  ارمغان 
5ـ كالـ  اداره يا سازماني مسئول امور بهداشتي و پزشكي 

ــراديـ  رنگ پيراهن تيم چلســيـ  ترس  ــه تنهايي، انف 6ـ لحظهـ  ب
توخالي 

7ـ آبروباخته و بدنامـ  آب منجمدـ  مردميـ  شهر روشنايي
8ـ دختر يتيمـ  فرو بردن غذا به حلقـ  فقر و بي چيزي

9ـ نخستـ  تكه پارچه كهنهـ  سليقهـ  تابان و درخشان
10ـ مساويـ  رودـ  كالم ضرورت و الزامـ  موضوع و زمينه 
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دكتر محم��ود احمدي ن��ژاد رئي��س جمهوري 
اس��المي  اي��ران در  پيامي  به مناس��بت هفته فرهنگي 
ايران در تاجيكس��تان، فرهنگ را شناس��نامه معنوي 
مردمي   دانس��ت كه آن را باور داشته و از ارزش ها و 

هنجارهاي برخاسته از آن تبعيت مي كنند .
ب��ه گزارش ايرنا، در اين پيام آمده اس��ت، مردم 
طي زندگي فرهنگ را   از نس��لي به نسلي ديگر منتقل 
كرده و از مس��ير انتقال فرهنگ و پااليش آن، فرداي 

بهتر   را رقم مي زنند . 
 فرهنگ مجموعه اي از امور اكتس��ابي است كه 
در قالب هنر، ادبيات،   آداب، رس��وم، حقوق و ساير 
امور خود را نش��ان مي دهد و با روان و فطرت فردي 
و جمعي و   ش��رايط اجتماعي ش��دن انس��ان سازگار 
است و او را از يك موجود زيستي به انسان اجتماعي 

 تبديل مي كند . 
 ايران بزرگ، اين س��رزمين باستاني، فرهنگي به 
درازناي بش��ريت دارد   كه توانسته است فراز و فرود 
تاريخ را طي كند و در قالب اس��طوره ها، حماسه ها و 
آيين  ها بروز و ظهوري شايس��ته داشته باشد. ساكنان 
اين سرزمين بزرگ، آيين ها و آداب و رسومي   دارندكه 
با زندگي اجتماعي، ش��يوه معيش��ت و نوع سكونت 
آنها همخواني و همسازي ش��گفت و   شگرفي دارد. 
آيين هايي كه برخاس��ته از  ايمان قلب��ي و باورمندي 
عميق اين مردم به   يكتاپرس��تي و وحدانيت دارد  . در 
ادامه پيام احمدي نژاد آمده اس��ت: امروز مردم   ايران 
و تاجيكس��تان ب��ا تاريخ و فرهن��گ، آيين ها و آداب 
و رس��وم، باورها و اعتقادات و   زبان و حماس��ه ها و 
اس��طوره هاي مشترك در نوروزي فرخنده به استقبال 
هفته اي مي روند   كه باور دارند مي تواند بيش از پيش 

به قرابت دو ملت ش��ريف و ش��يرين سخن ايران و  
 تاجيكستان كمك شاياني كند . 

 چرا كه هنوز مردم در كوچه باغ هاي نيش��ابور با 
زباني   زبده و س��ربلند در وصف دانش و دانايي شعر 
رودك��ي را زمزمه مي كنند و يا مردم خجند در   گوش 
كودكان خود به ش��يريني، ش��عر فردوسي طوسي را 

مي خوانند . 
 رئي��س جمهور با اش��اره   به درخش��ش اش��عار 
ناصرخس��رو در كتيبه هاي ايران��ي، اضافه كرد: هنوز 
س��اكنان پنج رودك و   حوالي ورزاب در استدالالت 
خود به رباعيات حكيم عمر خيام نيش��ابوري استناد 
مي كنند و   فرداي خود را در آينه ديوان حافظ شيرازي 

جستجو مي كنند . 
 ام��روز ما، دو ملت بزرگ   ايران و تاجيكس��تان، 
رس��تم عصر خويش��يم و مكر س��ودابه هاي زمان و 
روئين تني  پوش��الي   مدعيان قدرت جهاني، در برابر 
ق��درت فرهن��گ و اعتقاد م��ا چاره اي ج��ز به زانو 

درآمدن   ندارد . 
 ما باور داريم، هفته فرهنگي ايران در تاجيكستان 
در اي��ن ايام فرخن��ده و   زالل كه مردم ب��ا پاك ترين 
صورت و س��يرت ب��ه ديدار هم مي رون��د و دركنار 
آب و آين��ه و    ق��رآن حول حالنا الي احس��ن الحال 
مي خوانن��د، مي تواند بيش از پيش ما را به خودمان و  

 جهانيان بشناساند . 
 ضم��ن اب��راز خرس��ندي و خوش��حالي از اين 
رويداد خجس��ته فرهنگ��ي، اين  هفته مب��ارك را به 
اين دو ملت ش��ريف و بزرگ تبريك گفته و آرزوي 
بهتري و پيروزي و   فردايي آفتابي را براي اين عزيزان 

مسالت دارم  .  

تاجيکستاندرايرانفرهنگيهفتهمناسبتبهجمهوررئيسپيام

ورشوچي  محمد  ياد  زنده  پيكر  تشييع  مراسم 
بازيگر سينما و تلويزيون چهارشنبه گذشته در تهران 
برگزار شد.  به گزارش مهر، اين مراسم ساعت هشت 
بامداد از مقابل بيمارستان پارس تهران   شروع و پيكر 
اين هنرمند به خانه اش برده شد و در آنجا با حضور 
خانواده   و تعدادي از دوستان و آشنايانش تشييع و به 

سمت بهشت زهرا حركت داده شد . 
اين بازيگر باسابقه سه شنبه گذشته در بيمارستان 
وي  درگذشت،  سالگي  هشتادوشش  در  و  پارس 
علي  »كمال الملك«  و  نو«  روزگار  »تهران   فيلم هاي 
را  »من   زمين  سجادي،  محمدعلي  »بازيگر«  حاتمي، 
ميتيل«  و  »مريم  داوودي،  ابوالحسن  دارم«  دوست 
»گراند  تقوايي،  ايران  » ناصر  »اي  اويسي،  فتحعلي  
رخشان  محدوده«  از  »خارج  هدايت،  حسن  سينما« 
بني اعتماد، »كفش هاي ميرزا نوروز« محمد متوسالني 

كارنامه   داشت .   در  را  كيميايي  مسعود  »گوزن ها«  و 
بود.  تهران  در   1304 سال  متولد  ورشوچي  محمد 
شد.  آغاز  »مينا«  تئاتر  از  حرفه اي   ورشوچي  فعاليت 
گروه   يك  گرجي  نعمت اله  زنده ياد  همكاري  با  او 
كشور  مختلف  شهرهاي  در  و  كرد  تاسيس   تئاتري 
دعوت   احمد  به  بعدها  پرداخت.  نمايش  اجراي  به 
رحيمي به تئاتر »جامعه باربد« رفت و بيست سال در 

آنجا فعاليت   كرد.
راه  نيز  تلويزيون  و  سينما  به  بعدها   ورشوچي 
در  غياث آبادي  آسپيران  نقش  او   در  بازي  يافت .  
مجموعه تلويزيوني »دايي جان ناپلئون« يكي از به ياد  
 ماندني ترين نقش هاي وي است.اين بازيگر با سابقه 
سينما و تئاتر و تلويزيون در 54    فيلم سينمايي به ايفاي 
كارگردان هاي  با  همكاري  تجربه  و  پرداخت  نقش 

برجسته سينماي   ايران را هم در كارنامه خود دارد . 

مراسمتشييعپيکرمحمدورشوچيبرگزارشد
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اخبار داخلي

    آگهي تصميمات شركت بوتان سهامي عام
 ثبت شده به شماره 4083 و شناسه ملي 10861634770

طبق صورتجلس���ه  مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 89/6/25 ش���ركت مزبور كه در تاريخ 89/8/3 
واص���ل گرديد: اعضاء هيئت مديره تا پايان تصدي هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: محس���ن خليلي 
عراقي- س���عيد خليلي عراقي- منصوره خليلي عراقي- محمدحسن استحقاري- شهريارخاشع به سمت اعضاي 
اصلي و خس���روكاردگر- فرهنگ مهربان به سمت اعضاي علي البدل. به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
89/6/25 محس���ن خليلي عراقي به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و سعيد خليلي عراقي به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره تعيين گرديدند وامضاء كليه اوراق واس���ناد تعهدآور از جمله چك و س���فته و برات با امضاء 
مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر ش���ركت و اوراق عادي و مراس���ات با امضاي مديرعامل 

اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجاريهمراه با مهر شركت معتبر است.
32/25811

جناب آقاي حميد حميدي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان؛ بدينوسيله به اطاع مي رساند كه 
پرونده ش���ما در هيئت بدوي انتظامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه به اتهام غيبت غيرموجه طوالني مطرح و به اخراج 

از اين دانشگاه محكوم گرديده ايد.
لذا با توجه به اينكه هيچگونه آدرس���ي از شما در دسترس نمي باشد مقتضي است در صورتي كه به راي صادره اعتراض 
داريد  اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه به آدرس دانش���گاه علوم پزش���كي زاهدان- ميدان دكترحسابي- معاونت 
آموزش���ي- دفتر هيئت تجديد نظر انتظامي اعضاي هيئت علمي ارسال نمائيد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر 

راي صادره قطعي مي باشد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

آگهـي ابـالغ راي

جناب آقاي منصور سرگزي عضو هيات علمي 
دانش��گاه علوم پزشكي زاهدان: بدينوسيله به 
اطاع مي رساند كه پرونده شما در هيئت تجديدنظر 
انتظامي اعض���اي هيئت علمي ب���ه اتهام غيبت 
غيرموجه مطرح و به اخراج از اين دانش���گاه محكوم 

گرديده ايد.
لذا با توجه به اينكه هيچگونه آدرس���ي از ش���ما 
در دس���ترس نمي باشد مقتضي اس���ت در اسرع 
وقت به آدرس دانش���گاه علوم پزش���كي زاهدان � 
ميدان دكترحسابي � معاونت آموزشي دفتر هيئت 
تجديدنظر  انتظامي اعض���اي هيئت علمي جهت 

رويت راي صادره مراجعه نماييد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني زاهدان

آگهـي ابـالغ راي

 جناب آقاي حس��ين احمد زاده مربي عضو
 هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان:

بدينوسيله به اطاع مي رساند كه پرونده تخلفاتي شما 
در هيات بدوي رس���يدگي به تخلفات انتظامي اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه به اتهام غيبت غيرموجه از تاريخ 

89/9/27 تاكنون در حال رسيدگي مي باشد.
لذا با عنايت به اينكه هيچگونه آدرس���ي از ش���ما در 
دسترس نمي باش���د مقتضي اس���ت حداكثر ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ انتش���ار اي���ن آگهي دفاعيه و 
اس���ناد و مدارك خود را در خصوص علت غيبت ايام 
 مذكور ب���ه دفتر هيات و به آدرس: زاهدان � ميدان
 دكتر حسابي-  معاونت آموزشي ارائه نماييد در غيراينصورت 
 پس از انقضاي مهلت مق���رر طبق مقررات اقدام الزم 

به عمل مي آيد.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني زاهدان

آگهـي ابـالغ موارد اتهام



6 اخبار داخلی 

اخبار کوتاه

پادشاه اردن روز جمهوري اسالمي را 
به رهبر معظم انقالب اسالمي تبريك گفت

عبداهلل دوم پادشاه اردن با ارسال تلگرامي براي  حضرت آيت اهلل 
خامنه اي رهبر معظم انقالب روز جمهوري اسالمي ايران را تبريك گفت.

به گزارش ايرنا، پادشاه اردن در اين تلگرام به نام ملت و دولت اردن 
روز جمهوري اسالمي را تبريك گفت و از خداوند متعال براي رهبر معظم 
انقالب اسالمي ايران آرزوي سالمتي و براي ملت ايران آرزوي پيشرفت و 

شكوفايي كرد.
پادشاه اردن به اين مناسبت تلگرام مشابهي براي محمود احمدي نژاد 

رئيس جمهوري اسالمي ايران ارسال كرد.
12 فروردين روز تأللو بهار آزادي است

دفتر رئيس جمهوري در پيامي 12 فروردين را عيد ملي و انقالبي و 
روز تحقق آرمان هاي بلند و بلوغ فكري و سياسي ملت در سايه اسالم و 
رهبري داهيانه حضرت امام خميني )ره( و روز تحقق وعده حق تعالي در 
بذل عزت و بزرگي بر مستضعفان جهان و تاللو زرين بهار آزادي دانست 

و آن را تبريك گفت.
در پيام دفتر رئيس جمهوري به مناسبت فرارسيدن 12 فروردين، 
آمده است: يوم اهلل 12 فروردين، اين عيد خجسته ملي و انقالبي را به 
عموم هموطنان عزيز تبريك گفته و ياد و خاطره تمامي رشادت ها و 
جانفشاني هاي ملت بزرگ ايران را براي تثبيت نظام مقدس جمهوري 

اسالمي گرامي مي داريم.
عيد ديدني رئيس جمهوري با كودكان بي سرپرست

رئيس جمهوري نخستين روز از سال جديد را با عيدديدني از كودكان 
مجتمع شيرخوارگاه حضرت رقيه )س( آغاز كرد.

محمود احمدي نژاد صبح روز دوشنبه، اول فروردين با حضور در 
شيرخوارگاه حضرت رقيه )س( واقع در منطقه 19 تهران ساعاتي را در فضاي 

پاك و معصومانه كودكان بي سرپرست اين مجتمع سپري كرد.
رئيس جمهوري در فضايي صميمي و سرشار از معصوميت كودكانه، 
بچه هاي اين مجتمع را مورد نوازش قرار داد و با شيريني و شكالت از آنان 
پذيرايي كرد.احمدي نژاد همچنين هدايايي را به صورت جداگانه به تك تك 

كودكان اين شيرخوارگاه اهدا كرد.
رئيس جمهوري پيش از ورود به ساختمان شيرخوارگاه با قرائت فاتحه 

به مقام شامخ شهداي زير پوشش سازمان بهزيستي اداي احترام كرد.
رئيس جمهوري همچنين از بخش هاي مختلف اين مجتمع بازديد و 

دستورات الزم را براي بهسازي و تجهيز آن صادر كرد.
در اين شيرخوارگاه 88 كودك در سه رديف سني زير دو سال، نوپا و 

نونهال نگهداري مي شوند.
نخستين جلسه هيأت دولت در سال جديد

رئيس جمهوري در نخستين جلسه هيأت وزيران در سال 90، با اشاره 
به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقالب با عنوان سال جهاد 
اقتصادي، رويكردهاي دولت را براي تحقق كامل شعار امسال تشريح كرد.

محمود احمدي نژاد در اين جلسه با تبيين اقدام هاي دولت در مسير 
تحقق جهاد اقتصادي، بر لزوم تالش بي وقفه اعضاي دولت در اين زمينه 
تأكيد كرد.در اين جلسه همچنين تعدادي از پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي 

موردبحث و بررسي قرار گرفت.
گفت و گوي تلفني رؤساي جمهوري ايران و پاراگوئه

رؤساي جمهوري ايران و پاراگوئه در گفت و گوي تلفني خود بر 
گسترش روزافزون روابط دو كشور در بخش هاي مختلف تأكيد كردند.

محمود  دكتر  رياست جمهوري،  اطالع رساني  پايگاه  گزارش  به 
احمدي نژاد در تماس تلفني فرناندو لوگو، رئيس جمهوري پاراگوئه با اشاره 
به اين كه دو كشور از روابط برادرانه و رو به گسترش برخوردارند، گفت: 
جمهوري اسالمي ايران  آمادگي دارد مناسبات و همكاري هاي خود را با 

پاراگوئه در راستاي منافع دو ملت افزايش دهد.
رئيس جمهوري با اشاره به ظرفيت هاي موجود براي گسترش روزافزون 
همكاري هاي دو كشور، افزود: با فعال شدن ظرفيت هاي موجود، سرعت و 
سطح پيشرفت همكاري هاي دو كشور افزايش خواهد يافت.رئيس جمهوري 
پاراگوئه هم با تبريك سال نو به دولت و ملت ايران، از اهتمام كشورش براي 
گسترش هر چه بيشتر روابط با جمهوري اسالمي ايران خبر داد و گفت: 

پاراگوئه خواهان ايجاد روابط گسترده و نزديك با ايران است.
وزير دفاع، دخالت نظامي عربستان در بحرين را تقبيح كرد

سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در مورد دخالت نظامي عربستان در امور داخلي بحرين، با تقبيح 
اين اقدام، گفت: دولت ها بايد حافظ جان و مال مردم و استقالل كشور 
خود باشند نه اين كه از كشورهاي ديگر براي ضرب و شتم و كشتار مردم 

خود دعوت كنند.
وي تصريح كرد: اين گونه اقدامات موجب افزايش تنش و مخدوش 
شدن ثبات و امنيت منطقه خواهد شد و چنانچه اين حركات نسنجيده 
و فاقد وجاهت حقوقي رويه شود؛ منطقه به كانون آتش افروزي، 
خصومت و درگيري تبديل خواهد شد و دود آن به چشم ملت هاي 

منطقه خواهد رفت.

برگزاري جشن جهاني نوروز در تهران
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تشخيص  مجمع  رئيس 
مصلحت نظام فرا رسيدن سال 
نو و بهار طبيعت را به صاحبان 
گفت  تبريك  انقالب  اصلي 
و براي مردم به ويژه جوانان، 
و  كدورت ها  از  تهي  سالي 
سرشار از صله رحم و افزايش 
صميميت اعضاي خانواده هاي 
ايراني آرزو و اظهار اميدواري 
كرد كه ديگر هرگز در نظام جمهوري اسالمي ايران 

شاهد حوادث تلخ دو سال اخير نباشيم.
آي��ت اهلل  اطالع رس��اني  پاي��گاه  ب��ه گ��زارش 
آي��ت اهلل  پي��ام  از  در بخش��ي  هاشمي رفس��نجاني، 
هاشمي رفس��نجاني خطاب به ملت ش��ريف اس��المي 
آمده اس��ت: مس��ائل اخالقي ما كمي آسيب ديده است 
و متأس��فانه رواج شيوه هاي مذموم مانند دروغ، تهمت، 
ادعاهاي بيهوده، وعده هاي غيرممكن، اتالف مال، رفتار 
و گفتار برخالف عقل، صفا و صميميت فردي و اعتماد 
عموم��ي را مخدوش مي كن��د؛ در مجموع فكر مي كنم 
احتي��اج به خيل��ي مواظبت ها داريم. اگر مس��لمان هم 
نبوديم، بايد براساس اخالق انساني، براي خود، خانواده، 
جامعه و حتي دنيا مفيد و باعث آرامش باشيم. مخصوصًا 
اكنون كه مسلمانيم، بايد مواظب باشيم كه زينت اسالم 
باشيم و به گونه اي رفتار نكنيم كه در نگاه ديگران باعث 

ننگ و عار جامعه خود و اسالم باشيم.
وي در بخش ديگري از پيام خود اظهار داشت: 
اولين پيام من به مردم ايران و همه كساني كه به زبان 
شيرين فارسي صحبت و با فرهنگ و تمدن ديرينه ايران 
زندگي مي كنند، تبريك سال نو است كه واقعاً انتخاب 
اين فصل براي آغاز سال نو، نشان از هوشياري قوم 
ايراني در انتخاب مقاطع حساس است. مي بينيد كه 
آغاز سال نو در تقويم هاي ديگران با آنچه در تقويم 
هجري شمسي ماست، تفاوت زيادي دارد. سال جديد 
ايرانيان زماني آغاز مي شود كه بخش اعظم زمين پس از 
خواب زمستاني، بيدار مي شوند، درختان برگ هاي سبز 

مي پوشند و گل ها شكوفا مي شوند.
تشخيص  مجمع  رئيس  نوروزي  پيام  ادامه  در 
ايران  مردم  اكثر  بحمداهلل  نظام مي خوانيم:  مصلحت 
اندازه  به  و  هستند  مطلع  و  فهيم  هوشيار،  باسواد، 
به  و  است  اختيارشان  در  مختلفي  رسانه هاي  كافي 
مسائل احاطه دارند. شرايط منطقه و دنيا و روابط ما 
با قدرت هاي سلطه گر را مي بينند. دشمناني كه حقيقتًا 
در كمين ما هستند، متأسفانه از كم و كيف اختالفات 
داخلي و علل آن هم آگاهي دارند. برايشان روشن است 
كه اختالفات جدي شده است و محدود به اصولگرايان 
و اصالح طلبان نيست. متأسفانه خوشه ها و شاخه هاي 

ديگر هم سر بر آوردند.
آيت اهلل هاشمي در بخش ديگري از اين پيام تأكيد 

كرده است: فكر مي كنم در اين شرايط اولين نياز جامعه 
ما وحدت است. بايد واقعاً متحد باشيم. مي دانم كه اتحاد 
كامل در هيچ كشوري و در ايران درست نمي شود، اما 
مي توان مرزهايي را مراعات كرد كه اتحاد آسيب نبيند 
و انتقاد جاي خود را داشته باشد. سعه صدر براي همه 
به ويژه براي مسئولين الزم است كه به حرف ها گوش 
بدهند. اگر انتقادي وارد است، بپذيرند و خود را اصالح 
كنند و اگر نيست، منتقدين را با شيوه هاي درست قانع 
كنند. اين شيوه يكي از ضرورت هاي جامعه اي است 
كه مي خواهد مسلمان باشد و مردمش منطقي زندگي 

كنند.
وي در ادامه با ابراز نارضايتي از رشد برخي از 
بداخالقي هاي سياسي در فضاي كشور افزود: مسئوالن 
و سياسيون بي جهت با همديگر درگيري هاي لفظي پيدا 
نكنند. دشمني هاي شخصي و باندي را در منافع ملي، 
انقالبي و اسالمي دخالت ندهند كه اكنون بسيار ضرر 
دارد. اين كه گروه هاي مختلف با سليقه هاي گوناگون 
باشند، هيچ ضرري ندارد، حتي مي تواند سازنده باشد؛ 
اما اين كه با خصومت با مسائل برخورد كنند، بسيار بد 
است. الحمدهلل در سال هاي گذشته اين گونه نبوديم، ولي 
متأسفانه اكنون اتفاقاتي را مي بينيم و گاهي سخناني را 
مي شنويم كه واقعاً دور از شأن مردم مسلمان ايران است.

در ادامه اين پيام آمده است: متأسفانه مشكالت 
خانوادگي در جامعه پيش آمده، طالق زياد و ازدواج 
اين مسائل براي جامعه خوره  سخت شده كه همه 
است كه از درون يك جامعه را پوچ مي كند. اصالح 
همه مسائل جزو وظايف فردي و اجتماعي همه ماست. 
بايد همه خود را با حدود مقررات، قانون و شرع تطبيق 
بدهند و در روابط اجتماعي و معاشرت ها و در انجام 
وظايف اداري مواظب باشند. مردم بايد احساس كنند 
كه وقتي به اداره، سازمان يا نهادي مي روند، مسئوالن 
و كارمندان براي پاسخ گويي آماده هستند و نبايد در 
انجام امور اداري مردم مانع تراشي كنيم اما اين موضوع 
گاهي ديده مي شود.آيت اهلل هاشمي رفسنجاني سپس 
با توصيه مجدد به جامعه براي رعايت اخالق در همه 
ابعاد افزود: سياسيون بايد بسيار منطقي با برنامه هاي 
خود و افكار جامعه روبرو شوند. گروه ها بايد منتقدانه 
و براساس منافع ملي و اسالمي كار كنند و رسانه ها 
بايد صادق باشند و مرّوج دروغ نشوند. بايد با نگاه 
عميق خود، مواظب عوارض مثبت و منفي نوشته هاي 
خود در جامعه و براي مردم باشند. مردم از تعطيالت 
نوروزي به منظور صله ارحام و رفع كدورت هاي 
شخصي استفاده كنند و مهم تر از همه جوانان عزيز 
مانند طبيعت بهاري سرزنده و بانشاط باشند و احترام 
به پدران و مادران و بزرگترها را سرلوحه كارهاي 
خويش قرار دهند و براي استفاده از روزها و ماه هاي 
شغلي،  تحصيلي،  موفقيت هاي  براي  آينده  سال 

معرفتي، ملي و انشاءاهلل ازدواج برنامه ريزي كنند.

اشاره  با  مجلس  رئيس 
در  مسلمان  مردم  كه  اين  به 
حركتي  عربي  كشورهاي 
آزاديخواهانه براي پايان دادن 
آغاز  وابستگي  و  استبداد  به 
كرده  اند، افزود: در تمامي اين 
پيروزي  از  مراحلي  كشورها 
نتوانسته  آمريكا  و  شده  طي 
موفقيت  كدام  هيچ  در  است 
مهمي كسب كند. البته آنها تالش مي كنند تا حركت هاي 

مردمي را منحرف يا متوقف كنند.
دكتر علي الريجاني در گفت وگو با ايسنا تأكيد كرد: 
خوشبختانه يكي از دستاوردهاي مهم اين جنبش مردمي 
آشكارسازي بسيار عالي از صداقت نداشتن آمريكاست؛ 
با شعار دموكراسي خواهي و  آمريكا  به ويژه  غرب؛ 
حمايت از حقوق بشر، بخشي از افكار عمومي را فريب 
مي دادند و اكنون مشخص شده آنچه اهميت دارد، نفت 

و منافع شركت هاي تجاري آنهاست.
رئيس مجلس ادامه داد: جالب است آنان در شوراي 
امنيت در حمايت از مردم ليبي قطعنامه صادر مي كنند و 
حمالت گسترده نظامي به حكومت ليبي انجام مي دهند، 
اما در بحرين، به ارتش سعودي و برخي كشورهاي 
عربي دستور مي دهند كه براي حمايت از حكومت به 
آن كشور وارد شوند و به سركوب مردمي كه به صورت 

مسالمت آميز خواست هايي دارند، بپردازند.
نماينده مردم قم اظهار داشت: در مقابل كشتار و 
سركوب مردم نه از شوراي امنيت و نه از آمريكا خبري 
است تا از مردم حمايت كنند، بلكه دقيقاً بر عكس از 
قلع و قمع مردمي كه هيچ گونه سالحي ندارند و رفتار 
خشونت آميزي نداشته  اند، حمايت مي كنند.آيا بهتر از 
اين مي توان نفاق و دورويي و موضع ضدمردمي غرب 

را نشان داد؟
بحرين،  دولت  چرا  كه  اين  درباره  الريجاني 
ايران را متهم به دخالت در امور خود مي كند تأكيد 
كرد: دولت بحرين خوب مي داند كه مردمش چه 
مي خواهند، اين خواست ها مربوط به امروز و ديروز 
نيست، مردم به منطقي ترين روش مطالبات خود را 
مطرح كرده  اند، چرا حكومت بحرين به جاي توجه 
به حرف هاي مردمش از اتومبيل ارتش كشورهاي 
بيگانه كمك گرفته است. براي حكومت بحرين بسيار 
بد است كه كشورها و نيروهاي ضداسرائيلي رامتهم 
مي كند. مگر آنها مورد حمايت اسرائيل هستند كه 

اين گونه سخن مي گويند؟
حال  عين  در  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس 
تأكيدكرد: ما از مظلوم حمايت مي كنيم مگر حمايت ما 
از حماس چيزي جز اين است. حماس عرب و سني 
است، ولي ما از آنها حمايت كرده ايم و مي كنيم. اين 
حمايت ها صرفاً جنبه معنوي دارد. مگر ايران از مردم 

به  آنها  مصر مقابل حكومت مبارك حمايت نكرد؟ 
راحتي اجازه مي دهند كه آمريكا برايشان تصميم بگيرد و 
امر و نهي كند، آمريكا به دنبال منافع مردم بحرين است؟ 
اين موضع گيري خنده دار است،  حكومتي كه از مزدوران 
ارتش بيگانه براي سركوب نظامي كمك مي خواهد تا 
مردم بي سالحش را قتل  عام كند، حاال ديگران را متهم 

به دخالت مي كند.
وي در ارزيابي از وضع بحرين در آينده گفت: 
من به حكومت سعودي توصيه مي كنم به اين موضوع 
توجه كنند كه مردم بحرين قرن هاست كه در اين 
كشور زندگي كرده  اند و مطالبات بحق دارند، اگر 
آنها مي خواهند اين مطالبات را با خون بشويند بدانند 
كه بزرگ ترين خطاي تاريخي را مرتكب شده  اند كه 
هرگز از حافظه مردم منطقه پاك نمي شود؛ همان گونه 
كه غارت نجف و كربال و تخريب بقيع پاك نشد، 
سعي نكنند كينه ها و بغض ها را نسبت به خودشان 
در بين مردم بيشتر كنند و عاقالنه اين است كه سريعًا 

نيروهايشان را از بحرين خارج كنند.
رئيس مجلس تأكيد كرد: به نظر مي رسد سناريوي 
ليبي شبيه سناريوي برخورد با صدام در عراق است. 
زيربناها را در عراق ويران كردند، مدتي تحريم و بعد با 
نيروي پياده حمله نظامي كردند. حرف هاي آقاي اوباما به 
مرور اهداف پشت پرده را آشكار مي كند كه مي خواهند 
زيربناها را در ليبي نابود كنند، بعد بخشي از سرزمين ليبي 
را در كنترل بگيرند و سپس با برنامه ديگري به ليبي و 
ذخاير عظيم آن مسلط شوند. معلوم مي شود آقاي اوباما با 
بوش فرقي ندارد و اين همه تفاوت در شعار و عمل براي 
كشوري مثل آمريكا با اين همه شعار بسيار زشت است.

ديدارها
»علي  ديدار  در  اسالمي  مجلس شوراي  رئيس 
الشامي« وزير امور خارجه لبنان گفت: نتيجه تحوالت 

منطقه به نفع ملت ها و ضد رژيم صهيونيستي است.
او افزود: نقش آمريكا و غرب در مصادره اين 
تحوالت محكوم به شكست و به نفع نيروهاي مقاومت 
خواهد بود.وزير امور خارجه لبنان هم تأكيدكرد: لبنان از 
حركت ملت هايي كه خواستار آزادي و تعيين مسير خود 

از طريق انتخابات هستند، حمايت مي كند.
الريجاني همچنين در ديدار »سيف علي عيدي« 
معاون رئيس جمهور زنگبار تأكيد كرد: عالقه ايران به 

گسترش روابط با كشورهاي آفريقايي جدي است.
او اشتراكات فرهنگي را عامل بسيار مناسبي براي 
كشور  دو  نزديك  همكاري هاي  تحكيم  و  استمرار 
برشمرد و ادامه داد: عالقه ايران براي گسترش روابط با 
تانزانيا و زنگبار به ويژه در حوزه فعاليت هاي اقتصادي 

جدي است.
معاون رئيس جمهوري زنگبار هم با ابالغ پيام هاي 
مناسبات  الريجاني،  به  كشورش  مسئوالن  صميمانه 

دوستانه دو كشور را ديرينه توصيف كرد.

وزير امور خارجه با اشاره 
براي  مصر  آمادگي  اعالم  به 
برقراري روابط با ايران، از اين 

مسأله استقبال كرد.
كل  اداره  گزارش  به 
اطالعات و مطبوعات وزارت 
امور خارجه، دكتر اكبر صالحي 
در پاسخ به سؤال خبرنگاري در 
مورد اعالم آمادگي »نبيل العربي« وزير خارجه مصر 
براي برقراري روابط كشورش با جمهوري اسالمي 
ايران، اظهار داشت: مردم مصر با حركت به سمت تحقق 
خواست هاي عدالت طلبانه خود، برگ جديدي را در 
تاريخ اين كشور ايجاد كردند كه بار ديگر اين پيروزي را 

به آنها تبريك مي گويم.
وزير خارجه كشورمان، افزود: روابط تاريخي دو 
كشور عليرغم فراز و نشيب هاي خود همواره تداوم 
داشته و اميدواريم در فضاي جديد ايجاد شده شاهد 
ارتقاء اين روابط ميان دو كشور و دو ملت بزرگ ايران 
و مصر باشيم.وي افزود: قطعاً روابط خوب دو كشور 

مي تواند به ثبات، امنيت و توسعه منطقه كمك كند.
با  روابط  گسترش  همچنين  خارجه  امور  وزير 
كشورهاي همسايه، جهان اسالم و اتحاد اروپا را از 

برنامه هاي اين وزارتخانه در سال جديد ذكر كرد.
پايگاه  با  اختصاصي  گفت وگوي  در  وي 
اطالع رساني دولت درباره برنامه هاي كشور در حوزه 
سياست خارجي اظهار داشت: اتفاقاتي كه در منطقه 
در حال وقوع است، براي خيلي ها قابل پيش بيني نبود. 
بنابراين برنامه ريزي ها متناسب با شرايط موجود در 

وزارت  خارجه تنظيم مي شود و سعي مي كنيم با وضع 
جديدي كه در منطقه به وجود آمده است، اهداف خود 
را برنامه ريزي كنيم.وي درباره برنامه هاي تنظيم شده با 
شرايط جديد، گفت: برنامه ها به نحوي است كه هم 
منافع جمهوري اسالمي ايران و هم منافع امت اسالمي 
در مقابل مستكبران و ديگراني كه جز دشمني هدف 

ديگري را دنبال نمي كنند، حفظ شود.
صالحي افزود: در سال جديد هدف اين است كه 
روابط ايران را با كشورهاي همسايه به خصوص با جهان 

اسالم و همچنين اتحاديه اروپا را تعميم بخشيم.
وي ادامه داد: در راستاي گسترش روابط اقدامات 
خوبي انجام گرفته است، البته چالش هاي بزرگي هم 
وجود دارد كه بايد به نحوي اين چالش ها مديريت شود. 
تمام تالش  ما برنامه ريزي براي مديريت صحيح اين 

چالش هاست.
درخواست از اتحاديه اروپا

وزير امور خارجه همچنين در گفت وگوي تلفني 
با »كاترين اشتون«، معاون كميسيون اروپايي و نماينده 
عالي سياست  خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا، خواستار 
اتخاذ مواضع شفاف و بدون تبعيض اين اتحاديه در قبال 

تحوالت منطقه شد.
به گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت 
صالحي و اشتون در اين تماس تلفني درباره مسائل و 
روابط ايران و اتحاديه اروپايي نيز گفت وگو و تبادل 

نظر كردند.
اين گزارش، مي افزايد: اشتون در اين تماس تلفني 
بر رفع موانع موجود در مسير توسعه روابط ايران و 

اتحاديه اروپا تأكيد كرد.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه عربستان 
و امارات با اعزام نيرو به بحرين فقط بر پيچيدگي موضوع افزوده اند، به
 آل سعود توصيه كرد كه با خارج كردن نيروهاي خود از منامه، با آتش بازي نكند.
به گزارش فارس، كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي 
اسالمي در بيانيه اي با تاكيد بر اين كه عربستان بهتر از هر كشوري مي داند كه در 
منطقه حساس خليج فارس بازي با آتش به نفع آنها نيست به مقامات رياض 

توصيه كرد نيروهاي نظامي خود را از خاك بحرين خارج كنند. 
در ابتداي اين بيانيه به سردمداران حكومت آل سعود توصيه شده است: 
عربستان به جاي تبعيت از سياست هاي آمريكا در منطقه به فكر منافع كشور 
خود و جهان اسالم باشد و براي خارج كردن نيروهاي خود از بحرين براي 

آرامش و امنيت منطقه و نه بحراني تر شدن آن حركت كند. 
در ادامه اين بيانيه آمده است: تحوالت جاري منطقه مسير تاريخ منطقه 
را تغيير خواهد داد و مشكل بيشتري در آن ايجاد خواهد شد كه آمريكا و 
همپيمانانش علي رغم بسيج همه امكانات خود جايگاه خود را از دست خواهند 

داد و ملت ها منافع خود را رقم خواهند زد. 
در اين بيانيه تصريح شده است: عربستان و امارات با اعزام نيرو به بحرين 
فقط بر پيچيدگي موضوع افزوده اند كه اين اقدام مانند اشغال خاك كويت 
توسط صدام است، با اين تفاوت كه اين اشغال با موافقت آمريكا صورت گرفته 

است و اين امر در ماهيت موضوع هيچ تفاوتي ايجاد نمي كند. 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد 
بر اين نكته كه »اشغال، اشغال است و مردم مظلوم بحرين براي هميشه تاريخ 
از آن به زشتي ياد خواهند كرد و آنها را در مقابله با اشغالگران جدي تر خواهد 
كرد«، در واكنش به تهاجم نظامي كشورهاي غربي به ليبي و ماجراجوي غربي ها 
در كشورهاي منطقه، تاكيد كرد آنچه كه امروز در ليبي و يمن و بحرين مي گذرد 
و دولت هاي اين كشورها مردم را با سالح هاي سنگين كه بايد در برابر رژيم 
صهيونيستي شليك كنند، به خاك و خون مي كشند، لكه ننگي است كه براي 

هميشه بر دامان مسئوالن اين كشورها خواهد نشست. 
در اين بيانيه بر نقش آمريكا به عنوان مدعي اصلي حقوق بشر در جنايات 
منطقه اشاره و تاكيد شده است: آمريكايي ها دراين تحوالت نشان دادند كه براي 
آنها فقط يك اصل مهم است و آن منافع آمريكاست و هر پديده و تحولي در 
جهان با اين معيار سنجيده مي شود؛ اگر اين تحوالت منطبق بر منافع آنها بود، 
مثبت است و اگر در نقطه مقابل آن قرار داشت، منفي است. سكوت آمريكا 
در برابر كشتار بي رحمانه در ليبي، در همين چارچوب قابل تحليل و ارزيابي 
است و فقط زماني كه احساس كردند ممكن است مردم زمام امور را در دست 
بگيرند و يك حكومت مردمي به قدرت برسد و سلطه آنها را بر منافع عظيم 
نفت ليبي قطع كند سراسيمه با صدور قطعنامه در شوراي امنيت و با مسئوليت 
ناتو اقدام هاي نظامي خود را آن هم با هدف گسترش سلطه خود بر منافع انرژي 

يك كشور ديگر اسالمي در اين جهان آغاز كردند. 
اين بيانيه با تاكيد بر اين كه آمريكا و رژيم صهيونيستي دشمنان اصلي 
مردم جهان هستند و طرحهاي آنها با هدف گسترش سلطه بر جهان اسالم 
صورت مي گيرد افزود: ايجاد اختالفات قومي و قبيله اي و جنگ داخلي يكي 
از مكرهاي شيطاني است كه براساس سنت الهي موجب شكست ملت هايي 

خواهد شد كه دراين دام قرار بگيرند. 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه اين بيانيه تصريح 
كرد طرح موضوع شيعه و سني يكي از مكرهاي شناخته شده استعماري در 
منطقه است كه انگليس يد طوالني در آن دارد، موضع گيري برخي از چهره اي 
شناخته شده روحاني در منطقه نشاندهنده اين واقعيت است، فردي در هشتاد 
سالگي هم ممكن است فريب بخورد پس مسلمانان منطقه بايد با اتحاد و 

يكپارچگي اين توطئه شوم را خنثي كنند. 
براساس اين بيانيه موضوع بحرين هم مانند مساله ليبي است. در اين كشور 
مردم براي دستيابي به آزادي و مردم ساالري در حال مبارزه هستند بنابر اين 
طرح مساله طايفه اي در بحرين توسط هر كسي مطرح شود، صداي آمريكا 

و انگليس است. 
كرد:  خاطرنشان  مجلس  خارجي  سياست  و  ملي  امنيت  كميسيون 
دولت هاي اين كشورها به جاي كشتار مردم خود اجازه دهند براساس اصول 
مردمساالري و براساس اصل راي مردم، سرنوشت آنها رقم بخورد. كشتار مردم 
را در منطقه صدام در بي رحمانه ترين شكل خود انجام داد و نتيجه آن را ديد.

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني: 
منطق، يگانه راه اقناع مردم است

دكتر الريجاني: 
آمريكا درصدد انحراف قيام هاي مردمي منطقه است

هشدار كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس درباره دخالت 

عربستان در امور بحرين

اجتماعي:   � سرويس سياسي 
رئيس جمهوري كشورمان در جشن 
روز  بعدازظهر  كه  نوروز  جهاني 
وحدت  تاالر  در  فروردين  هفتم 
برگزار شد، گفت: زمستان بشر رو به 
پايان و بهار انسانيت در راه است و 
تجلي حقيقي نوروز زماني است كه 
خداپرستي، عدالت و عشق در جهان 

حاكم شود.
دكتر  ما،  به گزارش خبرنگار 
محمود احمدي نژاد در اين مراسم كه 
رؤساي جمهوري افغانستان، عراق، 
تركمنستان، تاجيكستان و ارمنستان 
و ديگر مقام هاي كشورهاي مختلف 
حضور داشتند، با اشاره به ارزش هاي 
داشت:  اظهار  آن  عناصر  و  نوروز 
از  تفكيك ناپذيري  بخش  نوروز 
انسان  ما است و  فرهنگ مشترك 
را به فراسوي مرزهاي جغرافيايي، 
نژادي و زباني منتقل مي كند؛ چرا 
كه نوروز فراتر از اين مرزها است 
و بخش جدايي ناپذيري از فرهنگ 
الهي و انساني مردمان منطقه ما و 

بسياري از مردم جهان است.
وي افزود: نوروز يك فرهنگ 
متعالي است كه مي تواند به صورت 
مستمر الهام بخش باشد و هر سال 
عرضه  را  جديدي  جلوه هاي 

مي كند.
اين  بر  تأكيد  با  احمدي نژاد 
كه نوروز بر توجه، احترام و عشق 
به انسان ها بنا شده است و مشكل 
جامعه بشري دوري برخي دولت ها 
است،  متعالي  ارزش هاي  اين  از 
افزود: دولت هايي كه فقط به دنبال 
منافع  تأمين  و  خود  سيطره  بسط 
نامشروع خود هستند، ارزشي براي 

ملت ها قائل نيستند. 
رئيس جمهوري با اشاره به اين 
كه دخالت  است  تأسف  كه جاي 
در  دولت هاي خودخواه  از  برخي 
امور كشورها در حال گسترش است، 
تصريح كرد: آنها به زعم ادعاهاي 
انساندوستانه اجازه نمي دهند ملت ها 
خود نسبت به سرنوشت خودشان 
در  آنها  معيار  و  بگيرند  تصميم 
موافقت و مخالفت، منافع خودشان 
است و به رغم درس هاي روشني كه 
از عراق و افغانستان گرفتند و نفرت 
عمومي جهان نسبت به عملكرد آنها، 
همچنان بر رفتارهاي نادرست خود 
اصرار دارند و آن را تكرار مي كنند و با 
بهانه سازي، مردم بيگانه را بمباران و 
زيربناهاي كشورها را نابود مي كنند. 
آنها براي حفظ شريان انرژي ارزان 
به غرب و خروج از بحران هايي كه 
با آن روبه رو هستند، ازجمله بحران 
اقتصادي به ايجاد جنگ مي پردازند 
و در واقع دولت آمريكا و متحدانش 
منافع و مصالح خود را در جنگ 
با ديگران و غارت ثروت ملت ها 

مي دانند.
احمدي نژاد با تأكيد بر اين 
كه آنها براي تأمين منافع اقتصادي 
خود به نابودي زيربناهاي ديگر 
كشورها اقدام مي كنند و هرجا 
حاكمان  كنار  در  كند  اقتضاء 
در  آنها  از  حمايت  و  مستبد 
مقابل ملت ها مي ايستند و هرجا 
الزم بدانند وابستگان خود را فدا 
نماد  كرد:  خاطرنشان  مي كنند، 
آمريكا و متحدانش موشك ها و 
هواپيماهاي جنگي است كه آنها 
را از طريق رسانه هايشان دائم به 

رخ مردم دنيا مي كشند.
وي در ادامه با بيان اين كه آنها 
به ارزش هاي الهي پايبند نيستند و 
همه را زير پا مي گذارند، گفت: هرجا 
سفره نوروز پهن است، همگرايي، 
پاكي، محبت، احترام به ديگران و 
حقوق آنها، دوري از كينه ها، غم ها و 
جايگزيني دوستي و شادي به جاي 
آنها و اميد و زنده شدن و آباداني 
موج مي زند. در واقع نوروز معرفي 
ما  مردمان  ارزش هاي  و  فرهنگ 
است و فرهنگي است كه در خدمت 
مصالح بشري و عبور از سختي ها و 

ناكامي هاست.
رئيس جمهوري گفت: پيام اين 
اجالس در واقع پيام تالش ملل براي 
صلح و عدالت جهاني است. من از 
اين اجالس  در  كه  تمامي كساني 
حضور پيدا كردند، تشكر مي كنم 
و از خداوند متعال براي بشريت 
صلح و سالمتي و رفاه آرزو مي كنم 
و اميدوارم جشن جهاني نوروز هر 
برگزار  زيباتر  و  باشكوه تر  سال 

شود.
سخنان  پايان  در  احمدي نژاد 
خود اشعاري از رودكي را قرائت 

كرد.
نوروز زمينه پيوندهاي اقتصادي
افغانستان  رئيس جمهوري 
هم اظهار اميدواري كرد كه نوروز 
و  برادري  و  همكاري  زمينه ساز 
پيوندهاي اقتصادي ميان ملت هاي 

منطقه شود.
حامد كرزي در اين مراسم با 
تبريك اين روز به ملت هاي منطقه 
و ملت ايران اظهار داشت: در اين 
روز بايد همكاري و رفاقت و پيوند 
اقتصادي و تجارت ميان ملت هاي 
منطقه گسترش يابد و ترقي و جهش 
آغاز  منطقه  ملت هاي  زندگي  در 

شود.
اوضاع  به  اشاره  با  وي 
از  افغانستان  گفت:  افغانستان 
حال  در  طوالني  جنگ  يك 
بيرون آمدن است و اين كار بدون 
همكاري ايران و ساير كشورهاي 

منطقه امكان نداشت.
كرزي از دولت و ملت ايران 
براي اين همكاري قدرداني كرد و 
افزود: كشورهاي اسالمي هم اكنون 
در حال عبور از يك بحران هستند و 
اگر به خوبي از آن عبور كنند، آينده 

روشني در پيش خواهند داشت.
در  افغانستان  رئيس جمهوري 
تجليل  را  نوروز  از  تجليل  ادامه، 
از دور شدن از خشكي و سرما و 
آمدن بهار و طراوت و حيات دوباره 
طبيعت توصيف كرد و گفت: مردمان 
افغانستان هم در روز نوروز هفت 
برپا  درفش هايي  و  مي سازند  ميوه 
مي كنند كه در افغانستان اين روز به 

نام دهقان هم معروف است.
ارمنستان  و  ايران  روابط 

الگويي براي جهان
ارمنستان هم  رئيس جمهوري 
روابط دوستانه ايران و كشورش را 
الگويي براي جامعه جهاني برشمرد 
و گفت: حضور و زندگي ارامنه در 
ايران الگوي خوبي از هماهنگي و 
مسيحيان  و  مسلمانان  همزيستي 

است.

جهاني  جشن  در  سركيسيان 
نوروز با اشاره به روابط دوستانه ايران 
و ارمنستان افزود: اين روابط مي تواند 

الگويي براي جامعه جهاني باشد.
كشور  دو  روابط  گفت:  وي 
بين  گفت وگوي  مبحث  به خوبي 
فرهنگ ها را منتقل مي كند كه روابط 
فرهنگي بين ايران و ارمنستان هم 
پس از استقالل ارمنستان به خوبي 

ادامه يافته است.
سركيسيان همچنين با تجليل 
از عيد نوروز، آن را مايه پيوند ميان 
ملت ها توصيف كرد و با اشاره به 
اين كه »نوروز معناي نماديني در 
خود نهفته دارد كه همان نويد شروع 
زندگي است«، خاطرنشان كرد: ملت 
ايران باشكوه ترين وجه جاودانگي 
حيات را به تصوير كشيدند و نوروز 
هماهنگي  تداعي كننده  به  تبديل 

حيات انسان با طبيعت شده است.
ارمنستان  رئيس جمهوري 
همچنين جشن نوروز را انعكاس 
دوستي  و  صلح  پتانسيل  عظيم 
زيباي  جلوه  را  آن  و  برشمرد 
گفت وگوي بين تمدن ها و تشويق و 

تعامل بين ملت ها ارزيابي كرد.
بهبود  و  منطقه  تحوالت 

اوضاع
رئيس جمهوري عراق هم گفت 
كه جشن هايي مثل نوروز مي تواند 
موجب تحكيم پيوندها بين ملت ها 

و وفاق و همدلي شود.
جشن  در  كه  طالباني  جالل 
وحدت  تاالر  در  نوروز  جهاني 
سخن مي گفت افزود: ما در اين جا 
گرد هم آمده ايم تا با گراميداشت 
نوروز و شركت در جشن آن، نسبت 
كه  مسايلي  و  مختلف  مسايل  به 
كشورهاي منطقه با آن مواجه هستند 
تبادل نظر كنيم و تحوالت منطقه را 

مورد بررسي قرار دهيم.
وي با اشاره به وضعيت كشور 
با  عراق گفت: ملت عراق سال ها 
عامل استكبار مبارزه و آن را سرنگون 
كرد و اكنون آزادي در عراق ايجاد 
آزادي هاي  شاهد  ما  و  است  شده 
اجتماعي و مدني در عراق هستيم 
و اكنون شهروندان عادي تبديل به 

شهرونداني پويا شده اند.
در  ما  كرد:  تصريح  طالباني 
عراق صلح و ثبات را دنبال مي كنيم 
و در اين راستا گروه هاي مسلحي 
زمين  بر  را  خود  سالح هاي  هم 
گذاشته اند و عراق در حال حاضر در 
آرامش و ثبات به سر مي برد و در اين 
رهگذر توانسته ايم مطالبات مردم را 

برآورده كنيم.
جشن  ارزشمندترين  نوروز 

جهاني
رئيس جمهوري تاجيكستان در 
سخنان خود با تبريك عيد نوروز به 
تمامي شركت كنندگان در اين مراسم 
بزرگترين  از  يكي  نوروز  گفت: 

جشن هاي جهاني به شمار مي رود.
امروز  افزود:  امامعلي رحمان 
در سرزميني گرد هم آمده ايم كه از 
2500 سال قبل از بزرگترين مراكز 
برگزاري نوروز بوده است و همه ما 
بايد تالش كنيم كه نوروز را جهاني 

كنيم.

وي با اشاره به فلسفه نوروز 
تا  است  الزم  گفت:  آن  تاريخ  و 
كه  را  نوروز  قديمي  سنت هاي 
شده اند  سپرده  فراموشي  به  بعضاً 
به جايگاه  را  نوروز  و  كنيم  احياء 
شايسته آن برسانيم، چرا كه نوروز 
از ارزشمندترين جشن هاي جهاني 
است و اين وظيفه ما است كه آن را 

بيشتر احياء كنيم.
برگزاري  از  تشكر  با  رحمان 
و  تهران  در  نوروز  جهاني  جشن 
ارتقاي كيفي و كمي آن نسبت به 
سال گذشته، گفت: مناسب است در 
كنار برگزاري جشن جهاني نوروز 
در هريك از كشورهايي كه نوروز 
از  نمايشگاهي  مي كنند،  برگزار  را 
و  فرهنگي  علمي،  دستاوردهاي 
كشاورزي كشورها هم برگزار شود.

تاجيكستان  رئيس جمهوري 
با بيان اين كه يكي از اهداف مهم 
مهر  و  همبستگي  ايجاد  نوروز، 
ملت هاست،  بين  بيشتر  محبت  و 
گفت: در اين جشن با همفكري به 
اين نتيجه رسيديم كه سومين جشن 
جهاني نوروز، سال آينده در شهر 

برگزار  تاجيكستان  مركز  دوشنبه 
 شود و من همه را براي حضور در 

اين جشن دعوت مي كنم.
كه  حاضران  به  خطاب  وي 
»نوروزتان پيروز، هر روزتان نوروز« 

به سخنان خود پايان داد.
* اهداي كتاب

پس از سخنان امامعلي رحمان 
تاجيكستان،  جمهوري  رئيس 
دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري 
را  اشعار رودكي  كشورمان، كتاب 
كه از سوي سازمان اكو به سه زبان 
ترجمه شده است، به وي اهدا كرد.

مايه  نوروز  جهاني  جشن 
افتخار كشورهاي حوزه تمدني

تركمنستان  جمهوري  رئيس 
را  نوروز  جهاني  جشن  ثبت  هم 
مايه افتخار كشورهاي حوزه تمدني 

نوروز برشمرد.
كه  محمداف  بردی  قربانعلي 
در جشن جهاني نوروز سخنراني 
جشن  ثبت  به  اشاره  با  مي كرد، 
جهاني نوروز در فهرست جشن هاي 
جهاني گفت: اين مساله باعث افتخار 
ما است و ما كشورهاي عضو تصميم 
گرفته ايم كه اين جشن را هر سال در 

يك كشور برگزار كنيم.
اساس  اين  بر  افزود:  وي 
آماده ايم هر زماني كه تصميم گرفته 
مي شود اين جشن را در كشورمان 

برگزار كنيم.
اين  بر  تاكيد  با  محمداف 
فضاي  در  بايد  نوروز  كه جشن 
باز و با رسم و رسوم هاي بيشتر 
ملي و سنتي برگزار شود، نوروز 
را جشن مشترك ملت هاي منطقه 
بيان و از برگزاري باشكوه آن اظهار 

خرسندي كرد.
نوروز ريشه در اعماق تاريخ 

دارد
رئيس دفتر رئيس جمهوري هم 
در اين جشن در سخناني با تاكيد بر 
اين كه نوروز ريشه در اعماق تاريخ 
دارد و بسيار قديمي است، گفت: در 
عين حال نوروز نگاهش به آينده 

است و از جنس تازگي است.
جمهوري  دولت  افزود:  وي 
و  شريف  مردم  ايران،  اسالمي 
ادب پرور ايران قدوم شما ميهمانان 
افتخار  عزيز را گرامي مي دارند و 
دارم به نمايندگي از دكتر احمدي نژاد 
نوروز باستاني را به همه آن هايي كه 
در پرتو اين انديشه زيباي تاريخي 
زندگي مي كنند و به همه مردان و 
زناني كه به واسطه نوروز از آن بهره 

مي گيرند، تبريك بگويم.
فداكاري  همچنين  مشايي 
شهدا را مورد اشاره قرار داد كه 
جان خود را تقديم ملت كردند و 
با گراميداشت ياد آن ها گفت: از 
كه  انديشمنداني  و  بزرگان  همه 
آن  و  كردند  پاسداري  را  نوروز 
انساني  فضيلت هاي  و  بزرگ  را 
را گرامي داشتند ياد مي كنيم و به 
روح شهدا درود مي فرستيم و پيمان 
مي بنديم كه از سر عشق، راه و رسم 

جوانمردي را ادامه دهيم.
وي با يادآوري اين كه »امروز 
به  ديگري  وقت  هر  از  بيش  دنيا 
نيازمند است« راه  آرامش و صلح 

تحقق آن را مسيري دانست كه از 
اراده مشترك انسان ها عبور مي كند.

براساس اين گزارش، در جشن 
سمفونيك  اركستر  نوروز،  جهاني 
نادر مرتضي پور،  به رهبري  تهران 
سمفوني نوروز ساخته احمد پژمان را 
اجرا كرد كه با تشويق شديد ميهمانان 
خارجي و داخلي شركت كننده در 
جشن همراه بود. همچنين گروه هاي 
موسيقي از تاجيكستان، تركمنستان، 
افغانستان و جمهوري اسالمي ايران 

به اجراي موسيقي سنتي پرداختند.
بيانيه جشن جهاني نوروز

در  كننده  شركت  كشورهاي 
جشن جهاني نوروز در مراسم پاياني 
اين جشن بيانيه اي را در 10 بند به 
تصويب رساندند و منتشر كردند. 
در بخشي از اين بيانيه بر ضرورت 
پاسداشت آداب و رسوم نوروزي 
به ويژه در ايجاد روابطي مبتني بر 
صلح، عدالت و مهرورزي به منظور 
ترويج و گسترش فرهنگ نوروزي 
و حفظ و توسعه آداب و سنن آن 
از طريق اجراي برنامه هاي فرهنگي، 
هنري، علمي و آموزشي در جهان 

تاكيد شده است.
روساي جمهوري كشورهاي 
حاضر در اين جشن در بيانيه پاياني 
با قدرداني از اقدام جمهوري اسالمي 
بر  جشن،  اين  برگزاري  در  ايران 
ضرورت برپايي مستمر و متناوب 
تمدني  حوزه  كشورهاي  در  آن 
سال هاي  در  نوروز  فرهنگي  و 
و  آسيب ديدگان  با  و  تاكيد  آينده 
خانواده هاي قربانيان حادثه سونامي 

ژاپن ابراز همدردي كردند.
در اين بيانيه از دبيركل سازمان 
است  شده  درخواست  متحد  ملل 
قطعنامه  مفاد  اجراي  از  گزارشي 
 RES /A /253/64   از جمله 
بزرگداشت روز 21 مارس به عنوان 
براي  را  نوروز«  بين المللي  »روز 
تصويب به مجمع عمومي ارائه كند.
آغاز آيين جشن جهاني نوروز
مراسم  گزارش،  اين  براساس 
افتتاحيه جشن جهاني نوروز صبح 
اجراي  با  فروردين  هفتم  يكشنبه 
با  ايراني  اقوام  نوروزي  آيين هاي 
حضور دكتر محمود احمدي نژاد و 
سران كشورهاي حوزه تمدني نوروز 

برگزار شد.
بازار  در  كه  مراسم  اين  در 
جنان  سالن  نوروز  آييني  و  سنتي 
برگزار شد،  سعدآباد  مجموعه  در 
برنامه هايي همچون شاهنامه خواني، 
موسيقي  همراه  به  چوب  رقص  
مقامي خراساني و سنتي اجرا شد كه 
با استقبال مقام هاي حاضر در جشن 

روبه رو شد.
روساي جمهوري شركت كننده 
همراه  به  همچنين  مراسم  اين  در 
دكتر احمدي نژاد از بازارچه ملل كه 
در حاشيه اين مراسم برپا شده بود، 
ديدن كردند. در اين بازارچه انواع 
شيريني ها و خوراكي هاي نوروزي 
كشورهاي شركت كننده در جشن 
گذاشته  نمايش  به  نوروز  جهاني 

شده بود.
در  مي افزايد:  گزارش  اين 
تاالر حافظيه  در  افتتاحيه  مراسم 
مجموعه سعدآباد تهران آيين هاي 
سنتي نوروز اجرا و ديدار عيدانه 
روساي جمهوري و مقام هاي 19 
برگزار  يكديگر  با  جهان  كشور 

شد.
گفتني است، در جشن جهاني 
نوروز عالوه بر دكتر احمدي نژاد 
كشورمان،  جمهوري  رئيس 
افغانستان،  جمهوري  روساي 
تركمنستان، تاجيكستان، عراق و 
ارمنستان، معاون رئيس جمهوري 
وزير  نخست  معاونان  زنگبار، 
آذربايجان و قرقيزستان، وزيران 
وزير  لبنان،  و  عمان  خارجه 
و  قطر  وليعهد  هند،  بهداشت 
نمايندگاني از كشورهاي مختلف 

شركت داشتند.
ديدارهاي حاشيه اي احمدي نژاد
كشور  دو  جمهوري،  رئيس 
ايران و عراق را داراي روابط تاريخي 
و فرهنگي عميق و ريشه دار دانست و 
گفت: ايران و عراق با افزايش سطح 
فرهنگ  مي توانند  خود  مناسبات 
به  را  عدالت  و  برادري  آزادي، 

جهانيان عرضه كنند.

در  احمدي نژاد  محمود  دكتر 
ديدار جالل طالباني با بيان اين كه 
همكاري هاي ايران و عراق با همدلي 
و همراهي دو كشور از روند مثبت 
و سازنده اي برخوردار شده است، 
اظهار داشت: امروز همه شرايط و 
امكانات براي پيشرفت روزافزون دو 

كشور فراهم است.
رئيس جمهوري عراق هم در 
اين ديدار با تاكيد بر اين كه ملت 
برادران  محبت هاي  هيچ گاه  عراق 
ايراني خود را در روزهاي سخت 
و سياه فراموش نخواهد كرد، گفت: 
دو كشور مبارزات سخت و طوالني 
عليه ديكتاتور ها و در راه برقراري 
كه  امروز  و  داشته اند  دموكراسي 
اين مبارزات به ثمر رسيده، دوران 
توسعه و تحكيم روابط بين دولت ها 
و ملت هاي ايران و عراق فرا رسيده 

است.
ديدار  در  جمهوري  رئيس 
همتاي افغان خود كه براي شركت 
در جشن جهاني نوروز به تهران سفر 
كرده بود، با اشاره به ضرورت توجه 
به ارزش ها و آداب و سنن انساني و 

الهي، اظهار اميدواري كرد كه روزي 
فرا برسد كه همه جهانيان در انديشه 
حوزه  كشورهاي  مانند  رفتار،  و 

نوروز عمل كنند.
و  ايران  جمهوري  روساي 
به  توجه  اهميت  هم  تاجيكستان 
موثر  عاملي  عنوان  به  را  نوروز 
اتحاد و  در تقويت هويت ملي و 
مورد  منطقه  ملت هاي  همبستگي 

تاكيد قرار دادند.
ديدار  در  احمدي نژاد 
امامعلي رحمان با بيان اين كه دو 
كشور از فرهنگ و منافع مشترك 
برخوردارند، گفت: نوروز به عنوان 
دو  فرهنگي  اشتراكات  از  يكي 
قابليت هايي  و  ظرفيت ها  از  ملت 
برخوردار است كه مي توان آن را به 
عنوان پاسخگوي اصلي نياز امروز 
بشريت، مقابل فرهنگ منحط غربي 

ارائه كرد.
تاجيكستان  جمهوري  رئيس 
كه  اين  بيان  با  ديدار  اين  در  هم 
اهميت  مشترك،  زبان  و  فرهنگ 
را  كشور  دو  مناسبات  افزايش 
مضاعف كرده است، اظهار داشت: 
پيشرفت  و  سربلندي  تاجيكستان 
جمهوري اسالمي ايران را موجب 
برگزاري  و  مي داند  خود  افتخار 
هرچه باشكوه تر جشن جهاني نوروز 
را عاملي موثر در مقابل فرهنگ غرب 

قلمداد مي كند.
جمهوري  رئيسان  ديدار  در 
حاشيه  در  كه  ارمنستان  و  ايران 
دومين جشن جهاني نوروز صورت 
گرفت، طرفين بر گسترش مناسبات 
دو كشور و همكاري هاي منطقه اي 

تاكيد كردند.
ديدار  در  رئيس جمهوري 
هم  تركمنستاني اش  همتاي 
گسترش  اهميت  به  اشاره  با 
ايران  روزافزون  همكاري هاي 
و تركمنستان گفت: در شرايط 
كنوني جهان كشورهاي مستقلي 
بايد  تركمنستان  و  ايران  مانند 
اتحاد  افزايش  با  كنند  تالش 
و  زورگويان  همبستگي،  و 
به عقب رانده و  سلطه گران را 
نيازهاي  آنان  به  احتياج  بدون 

خود را تامين كنند.
احمدي نژاد در حاشيه دومين 
جشن جهاني نوروز در ديدار معاون 
نخست وزير تركيه هم با بيان اين كه 
دوستي و همكاري ايران و تركيه به 
نفع دو ملت و منطقه است، بر تقويت 
هرچه بيشتر مناسبات و همكاري هاي 
در بخش هاي گوناگون  دو كشور 

تاكيد كرد.
وي  گزارش  همين  بنابر 
نوروز  جهاني  جشن  حاشيه  در 
همچنين با وزير فرهنگ قرقيزستان، 
قزاقستان،  مجلس  رئيس  معاون 
زنگبار،  جمهوري  رئيس  معاون 
وزير بهداشت و خانواده هند، رئيس 
مجلس پاكستان، معاون رئيس منطقه 
كردستان عراق، معاون نخست وزير 
سرپرست  آذربايجان،  جمهوري 
مهاجرين  و  خارجه  امور  وزارت 
لبنان و مشاور وزير خارجه سودان 
و  ديدار  جداگانه  طور  به  هم 

گفت وگو كرد.

امور  وزارت  سخنگوي 
خارجه در پاسخ در مورد تصويب 
شوراي  در  ضدايراني  قطعنامه 
اظهار  ملل،  سازمان  بشر  حقوق 
داشت: اين قطعنامه غيرمنصفانه و 
ناموجه بوده و كاماًل سياسي است و 
به رغم تمايل برخي كشورها، تحت 

فشار آمريكا به تصويب رسيد.
به گزارش اداره كل اطالعات 
خارجه،  امور  وزارت  اخبار  و 

رامين مهمانپرست، افزود: هدف 
تحت  قطعنامه،  اين  تصويب  از 
فشار قراردادن جمهوري اسالمي 
ايران و منحرف كردن روند فعلي 
بررسي  در  بشر  حقوق  شوراي 
دوره اي وضع حقوق بشر در همه 

كشورهاست.
امور  وزارت  سخنگوي 
اظهار داشت:  خارجه كشورمان، 
و  اقدامات  اين گونه   با  آمريكا 

برخورد گزينشي در صدد است با 
تغيير اين مسير توجهات را از نقض 
حقوق بشر در غرب به ويژه آمريكا 
منحرف كرده و در روند اغراض 
برخي  روي  بر  خود  سياسي 

كشورها تمركز ايجاد كند.
پرونده  اخيراً  افزود:  وي 
حقوق بشري آمريكا در شوراي 
قرار  بررسي  مورد  بشر  حقوق 
گرفت و ايرادهاي بسياري بر وضع 

حقوق بشر در اين كشور وارد شد، 
لذا آمريكا كه از اين وضع راضي 
را  مسير  اين  مي خواهد  نيست، 

تغيير دهد.
وي تصريح كرد: سياست هاي 
آمريكا در حرف و عمل همواره 
معيارهاي  بر  مبتني  و  متفاوت 
دوگانه بوده است و در صدور اين 
تناقض  از  نمونه اي  هم  قطعنامه 
مشاهده  آمريكا  سياست هاي  در 

مي شود.
مهمانپرست همچنين با اشاره 
خاورميانه  در  اخير  تحوالت  به 
افكار  انحراف  آفريقا،  شمال  و 
عمومي از برخورد متناقض و توأم 
با معيارهاي دوگانه آمريكا با اين 
تحوالت و به جاي آن تمركز بر 
ايران را از ديگر اهداف و اغراض 
اين  صدور  وراي  در  سياسي 

قطعنامه دانست.
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مهمان پرست: قطعنامه شوراي حقوق بشر عليه ايران سياسي است



امروز را شايد بتوان سخت ترين 
روز كاري جنگلبانان، محيط بانان و 
ناميد،  شهرداري  خدماتي  كاركنان 
روزي كه مسافران نوروزي و ساكنان 
به در   13 اسباب  روستا  و  شهر  هر 
خود را به جاي گذاشتن ميليون ها تن 

زباله در طبيعت ايران جمع كرده، به 
خانه هاي خود بازگشته و روز طبيعت 

را به صورتي نمادين پاس داشته اند.
خيل  از  خبري  ديگر  امروز 
مسافراني  با  ديروز  كه  خودروهايي 
بيرون  اسباب  و  ظرفيت  برابر  چند 

زده از صندوق ها و پنجره ها به دنبال 
تكه اي ازطبيعت بودند ديده نمي شود، 
كودكاني كه زير درختان پارك ها و روي 
چمن هاي به زحمت سبز شده بادبادك 
هوا مي كردند وبزرگترهايي كه همين 
چند ساعت پيش در حال شكستن 

بودند،  جنگل ها  درختان  شاخه هاي 
اكنون بسيار متواضعانه در كالس هاي 
درس و شركت ها و اداره هاي سراسر 
كشور حاضر شده اند و دوباره طبيعت 
سرسام آور  حجم  و  است  مانده 
زباله هاي  و  بطري ها  نايلون ها، 

غيرقابل برگشت به چرخه اش.رفتن 
به حاشيه رودخانه ها، درياچه ها، پيچ 
و خم كوهستان ها و اعماق جنگل ها و 
دشت هاي پرشقايق هر سال در آخرين 
روز تعطيالت نوروزي با چاشني  هاي 
فرهنگي، آوازها و بازي هاي بومي و 
سنتي تكرار مي شود و هر سال در روز 
رسمي طبيعت، آگاهانه و ناآگاهانه، 
سبزي  و  زايش  نماد  زيباترين  به 

بي احترامي مي شود.
گويي فلسفه بودن و نفس كشيدن 
در دامان دشت ها و كرنش  به مادر 
زمين كه ايرانيان باستان در نگهداشتن 
آيين ها به پا مي كردند به كلي فراموش 
شده است و هر سال بوي سيزده به در 
بايد بوي آتش و دود و صداي آن، 
تنه ها  شدن  شكسته  مهيب  صداي 
وشاخه هاي درختان سبز باشد فارغ 
از آنكه نفس با طبيعت بودن تمرين 
نه  است  وپويايي  باروري  زيبايي، 

سوزاندن و نابودي.
دلخوشند  بسياري  شايد  امروز 
انداختند،  دور  به  را  سبزه هاشان  كه 
سبزه هاي ديگر را گره زدند و سيزده 
را به خوبي به در كردند، اما هزاران 
ها،  جنگل  چشم نواز  سبزي  هكتار 
مراتع و دشت هاي ايران از ناسپاسي 
مردم آسيب ديد و شايد تا سيزده به در 
سال آينده از خسارت هاي همين يك 

روز نحس آسيب ها ببيند.
*آزادهتاجعلي
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شهردار تهران با تقبيح اقدام هاي 
سركوب گرايانه عليه ملتهاي منطقه، 
تاكيد كرد: خاورميانه در چنين فضايي 
درگير انتقال تاريخي بزرگي است و 
به عنوان شهردار پايتخت يك كشور 
مهم منطقه، معتقدم اگر به خواسته هاي 
مردم و ارزش هاي  آنان، احترام گذارده 
اين  به  نيازي  هرگز  شايد  مي شد، 

حركت ها نبود.
دكتر  سما  تهران  گزارش  به 
رئيس  عنوان  به  قاليباف  محمدباقر 
دومين اجالس شهرداران آسيايي در 
سخناني در مراسم آغازين اين اجالس 
در استانبول با ابراز خرسندي از حضور 
دوباره در جمع شهرداران و مديران 
اميدوارم  داشت:  اظهار  آسيا  شهري 
با بهره گيري از فرصت جديد ايجاد 
شده از طريق تبادل نظر و تجارب، 
بتوانيم به گستره و غناي ارتباطات و 

همكاري هاي گذشته بيفزاييم.
وي با بيان اين كه ما با همكاري 
و مشاركت بيشتر، خواهيم توانست 
فضاي نويني را براي فرداي بهتر ملل 
آسيايي از طريق مسئوليت پذيري و 
چالش هاي  به  مشترك  پاسخگويي 
الزم  افزود:  سازيم،  فراهم  جديد، 
مي دانم عميق ترين تأثر خود و هيأت 
و سونامي  زلزله  از حادثه  را  همراه 

بزرگ در ژاپن ابراز كنم.
قاليباف ادامه داد: شهرهاي بزرگ 
بالندگي  و  شكوه  مظهر  هم  جهان 
ملت ها  و هم تجلي گاه اصلي و بالفصل 
بحرانها و ناكارآمدي هاي سيستم هاي 
اقتصادي هستند. نمي دانم بايد از اين 
نه؟  يا  باشيم  راضي  جديد  شرايط 
ناراضي به دليل اين كه شكست هاي 
دولت بر كم و كيف چالش هايي نظير 
بيكاري، حاشيه نشيني، منابع مالي در 
دسترس كه معموالً مديريت شهري با 
آن روبه روست مي افزايد يا راضي از 
اين كه در نتيجه تكرار اين آزمون و 
خطا، باز هم بر اهميت اتكا به ظرفيت 
در  شهري  و  محلي  مديريت هاي 
اداره جوامع مختلف افزوده مي شود؛ 
ما مستقل  به نظرم همه  يافته اي كه 
از سطح توسعه و شرايط كاري بايد 
در مديريت توسعه ملي بر آن تاكيد 

ورزيم.
شهردار پايتخت افزود: صرفاً با 
تكيه بر تجربه عمومي سه ساله اخير 
چند  آن،  درس هاي  جمع بندي  و 
ويژگي مهم شرايط دشواري را كه با 
آن روبه رو هستيم و احتماالً مي تواند 
در برنامه ريزي هاي بعدي همه ما مفيد 
باشد در چارچوب چند باور و اميد 

مطرح مي كنم:
ـ افق هاي زماني خروج از بحران 
دليل  به  اساساً  كه  جاري  اقتصادي 
يك جانبه  و  برتري جويانه  تفكرات 
بر  اگرچه  نيست.  روشن  چندان 
اساس تجربيات مختلف تاريخي اين 
انتظار وجود دارد كه پايان سال 2011 

توسعه  و  رشد  سرآغاز  مي توان  را 
مناسب توليد و تجارت جهاني تلقي 
كرد، عوامل مساعد براي بدبيني در 
اين زمينه كم نيست؛ مي توانم بگويم 
برنامه ريزي هاي  و  كنار تالش ها  در 
مديريت بحران در سطح ملي، بايد 
بيش از پيش بر سينرژي همكارِ هاي 
منطقه اي كه شهرهاي آسيايي از فضاي 
مناسبي براي توسعه آن برخوردارند، 

تاكيد ورزيد.
در  ويژه  به  اشتغال  چالش  ـ 
جوان  جمعيت  از  كه  كشورهايي 
برخوردارند و رشد جمعيت معني داري 
دارند جدي تر از قبل است و در جوامع 
شهري، بايد با اولويت بيشتري مورد 
توجه قرار گيرد. به رغم رشد پايين 
جمعيت در كشورهاي صنعتي و نياز 
قبلي و جدي استفاده از نيروي انساني 
كشورهاي در حال توسعه كه ما در آسيا 
با آن روبه رو هستيم، شرايط بحراني، 
به نحوي روزافزون افق هاي محدودتر 
را به نمايش مي گذارد. اين واقعيت 
و  اجتماعي  بحران هاي  زمينه هاي 
سياسي را به ويژه در ميان مهم ترين 
قشرهاي  يعني  انساني  منابع  بخش 
تحصيلكرده جامعه، قويتر از قبل و 
نيازمند هم انديشي ما براي مشاركت 
ناخواسته آن  پيامدهاي  در مديريت 

است.
ـ دسترسي به منابع مالي داخلي 
ايجاد  براي  نياز  مورد  خارجي  و 
شهرگرايي  مناسب  زيرساخت هاي 
موضوعاتي  از  مسلماً  جهان  امروز 
است كه نيازمند توجه جدي تر نسبت 

به گذشته است. 
آمارهاي  از  برخي  براساس 
انرژي  75درصد  اكنون  بين المللي، 
جهان در 20 شهر بزرگ دنيا مصرف 

مي شود. 
جهان  مردم  از  نيمي  حدود 
اكنون در شهرها زندگي مي كنند، ولي 
گويي اين روند غيرقابل بازگشت در 
حال سرعت گرفتن است؛ هم اكنون 
بزرگ ترين جابه جايي جمعيتي جهان 
در راه است و اگر قرار باشد خطاي 

مداخالت دولت هاي مركزي را مجدداً 
تكرار نكنيم، بايد به منابع مالي مستقل 
مديريت  منطقي  كاراتر  مديريت  و 
بينديشيم. در  از پيش  بيشتر  شهري 
آسيا با توجه به وجود ظرفيت هاي مهم 
گردشگري، شايد بتوان با همكاري ها 
دوجانبه،  و  جمعي  تفاهم هاي  و 
راه هاي نوين توسعه مشترك شهري 

را بنيان نهاد.
ـ در ميان امواج بي اعتمادي به 
مسلمًا  كه  شهري،  جوامع  در  آينده 
بحران اقتصادي بر آن مي افزايد، راهي 
موثر  فرهنگي  برنامه ريزي هاي  جز 
براي سالمت اجتماعي وجود ندارد. 
زمينه  عنوان  به  را  فرهنگي  رويكرد 
مديريت شهري بپذيريم و از طريق 
ايجاد شبكه هاي همكاري ميان شهرها 
فرهنگي  مبادالت  از  شهروندان،  و 

سازنده و موثر استقبال كنيم.
شهردار تهران تأكيد كرد: اكنون در 
پيش  بيني هاي مختلف از دوران پس از 
بحران اقتصادي، هنوز تصوير واحدي 
وجود ندارد. به دليل پيش فرض هاي 
از  مختلف  سناريوهاي  متفاوت، 
روندها و ويژگي هاي جهان پيش روي 
مطرح است، ولي پاسخ هرچه باشد 
براي آينده قابل پيش بيني، دو باور مهم 
مطرح است؛ اول اين كه آسيا موتور 
رشد و توسعه فرداي جهان است و 
دوم اين كه نقش مديريت محلي و 
شهري و ظرفيت پاسخگويي تعيين 
كننده آن، به صورت چشمگيري در 

حال ارتقا است.
شرايطي  در  داد:  ادامه  قاليباف 
كه ما در استانبول گردهم آمده ايم تا 
زمينه هاي فرداي بهتر را براي شهروندان 
و شهرهاي خود فراهم كنيم، ملت هاي 
مختلف در شمال آفريقا و خاورميانه 
با تمامي اعتقادها و باورهاي مذهبي 
خود براي آزادي و دموكراسي مبارزه 
مي كنند؛ ما در جمهوري اسالمي ايران 
به خوبي با شرايط انتقالي كنوني جهان 
و منطقه آشناييم، چرا كه بيش از سه 
دهه قبل، انقالب اسالمي ما با همين 

انگيزه ها آغاز شد.

به  بي توجهي  افزود:  وي 
كارايي  مردم،  مذهبي  اعتقادهاي 
اداري و مديريتي حكومت مركزي 
براي پاسخگويي منطقي به نيازهاي 
منابع  عليرغم  ملت  يك  مرحله اي 
فساد  دسترس،  در  فراوان  مالي 
خانواده ي سلطنتي و سوءاستفاده از 
قدرت، وابستگي شديد به تصميمات 
حكومت،  اداره  در  خارجي 
ويرانگر  اجتماعي  و  اداري  فساد 
بنيان هاي اجتماعي و خانوادگي و 
جاه طلبي هاي بي حد و مرز شخص 
شاه و صدالبته فقر گسترده و شكاف 
طبقاتي اجتماعي در كنار روشنفكران 
تحصيلكرده اي كه محصول 30سال 
برنامه ريزي هاي توسعه بودند و در 
عين حال مهمترين عنصر در معني دار 
كردن زندگي شان را مبارزه با مظاهر 
يك حكومت وابسته نااليق مي ديدند، 
شرايط يك قيام همه جانبه در ايران را 

فراهم ساخت.
پايتخت،  شهردار  گفته  به 
با  و  اختالفي  بيش  و  كم  با  امروز 
تاخير زماني سه دهه اي، خاورميانه 
در چنين فضايي درگير يك انتقال 
تاريخي بزرگ است تا يك بار ديگر 
اين درس مهم تاريخي به اثبات برسد 
كه رهبراني كه ازتاريخ نمي آموزند 

ناچار به تكرار آنند.
عنوان  به  كرد:  تأكيد  قاليباف 
مهم  كشور  يك  پايتخت  شهردار 
منطقه، معتقدم كه اگر به خواسته هاي 
مردم و ارزش هاي مورد احترام آنان، 
احترام گذارده مي شد، شايد هرگز 
نيازي به اين حركت هاي اجتماعي 

نبود.
وي ادامه داد: با احترام به انگيزه 
مشاركت  براي  ملت ها  تالش  و 
بيشتر در نظام هاي تصميم گيري و 
تقبيح اقدامات سركوبگرانه در مقابله 
با تالش ها ـ كه اكنون اوج آن در 
كشورهايي مانند ليبي، بحرين و يمن 
ديده مي شود ـ اميدوارم از آنچه كه 
در حال روي دادن است، درس هاي 
مهمي براي مديريت مطلوب شهرها 

و اداره امور شهروندانمان بياموزيم.
او ادامه داد: در نقطه ديگري از 
قاره پهناور ما و در شرق آسيا، تجربه 
زلزله و سونامي در ژاپن به نوعي ديگر 
اهميت توانمندسازي مديران محلي و 
در دسترس بودن ظرفيت هاي محلي 
براي مقابله با بحران ها و چالش هاي 
طبيعي و مديريت حوادث غيرمترقبه 

را به همه ما خاطرنشان ساخت.
نماداجالس

نماد  گزارش،  اين  براساس 
برج ميالد تهران، به ابتكار شهر داري 
اجالس  نماد  عنوان  به  پايتخت 
شهرداران آسيايي به كار رفت و در 
تمامي طرح ها و تبليغات محيطي اين 

اجالس گنجانده شد.
اين  در  است  گفتن  شايان 
اجالس 180 هيأت، 93 شهردار و 
حضور  بين المللي  سازمان  هشت 

داشتند.
درحاشيه

قاليباف در حاشيه اين اجالس با 
بازرگانان ايراني و ترك ديدار كرد.

گفت:  ديدار  اين  در  او 
همت  و  مساعدت  با  خوشبختانه 
شاهد  تركيه  و  ايران  دولت هاي 
يكي از بهترين شرايط براي توسعه 
همكاري ها ميان دو كشور هستيم و 
به همين دليل بايد با اقدام هاي موثر 
و عملياتي اين ارتباط را به ويژه در 
حوزه مراودات اقتصادي بيشتر كنيم.
شهردار تهران سرمايه گذاري در 
تهران را به رغم مسائل و مشكالتي 
كه بازرگانان و تجار حاضر در اين 
نشست به آن اشاره كردند، سودآور و 
موجه توصيف كرد و افزود: مديريت 
كالنشهر تهران در موضوعاتي چون 
ساخت و ساز، حمل و نقل و بازيافت 
زباله تا رسيدن به انرژي پاك، آماده 
جلب سرمايه و تضمين سودآن براي 

سرمايه گذاران خارجي است.
قاليباف ساخت هتل، مشاركت 
بين المللي،  نمايشگاه  ساخت  در 
ساخت پارك هاي مدرن و شهربازي، 
و  زنجيره اي  فروشگاه هاي  برپايي 
امكانات  از  بهره برداري  مديريت 
جمله  از  را  نقل  و  حمل  عمومي 
بازرگانان  كه  دانست  فرصت هايي 

ترك مي توانند در ان مشاركت كنند.
وي با بيان اينكه براساس مكانيزم 
تعريف شده، امكان تصميم گيري در 
زمينه هريك از اين موارد پيشنهادي از 
سرمايه گذاران تركيه اي براي بازديد 
سه روزه از تهران و مشاهده مستقيم 
در  سرمايه گذاري  فرصت هاي 
پايتخت ايران، دعوت به عمل آورد.

براساس اين گزارش در ابتداي 
هريك  نمايندگان  نشست،  اين 
تجاري  ـ  صنفي  انجمن  چهار  از 
فعال در تركيه به بيان نظرات خود 
درباره راه هاي توسعه همكاري هاي 

اقتصادي ميان دو كشور پرداختند.

دكتر قاليباف: خاورميانه درگير انتقال تاريخي است
وزير اطالعات با تبيين اهداف و نيات دشمنان براي از بين بردن آداب و 
رسوم كشورهاي مختلف، گفت: هدف دشمنان از اين اقدامات بسيار روشن 
است. آن ها به دنبال اين هستند كه سنت هاي ديني و اسالمي را از بين ببرند، 
البته بسياري از سنت ها مانند صله رحم كه در ميان مردم رواج دارد، تأييدات 
ديني هم دارد، اما دشمنان مسيري را دنبال مي كنند تا با از بين بردن سنت هاي 
الهي و اسالمي كه ارزش ها و تعالي انساني را در خود دارد، انسان را به ابتذال 

بكشانند.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين حيدر مصلحي خاطرنشان 
كرد: دشمنان همواره به دنبال اين بوده و هستند كه آيين و سنت هاي كشورها 
و ملت هاي مختلف را از بين ببرند و حتي در اين راستا در كشورهاي مختلف 
براي جشن هايي مانند كريسمس يا سنت هاي ساختگي ديگر سرمايه گذاري 

مي كنند.
وي با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب درباره جايگاه نوروز در اسالم، 
خاطرنشان كرد: نوروز يكي از سنت هاي خوبي است كه مردم ما از گذشته 
تاكنون داشته اند. اين سنت ها از فطرت انساني و از توصيه ها و روايات اهل 
بيت)ع( منشأ مي گيرد. صله رحم و ديد و بازديد و احوالپرسي از يكديگر از 
جمله اين سنت هاست كه مي تواند در تحكيم مباحث امنيتي هم بسيار مؤثر 

باشد.
انسان  براي  طبيعت  تحوالت  در  اين كه  بر  تاكيد  با  اطالعات  وزير 
درس هاي قرآني نهفته است، درباره جايگاه روايي نوروز از منظر بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران، گفت: تحول طبيعت از بحث هايي است كه خداوند 
متعال در قرآن به آن اشاره مي كند كه اين موضوع در ارتباط با بحث عالم 
قيامت، مرگ و حيات انسان ها قابل بهره برداري است و حضرت امام)ره( و 

رهبر معظم انقالب هم به همين دليل نوروز را تأييد مي كنند.
مصلحي در گفت وگوي خود با سايت جشن جهاني نوروز به ثبت جشن 
جهاني نوروز با ريشه ايراني در 21 مارس در مجمع جهاني سازمان ملل متحد 
اشاره كرد و در مورد تاثير آن در جايگاه جمهوري اسالمي ايران در دنيا و 
سياست   خارجي كشورمان، تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران مي تواند از 

اين موضوع به عنوان يك فرصت براي اهداف بلندمدت استفاده كند.

وزير اطالعات  : هدف دشمنان از بين بردن 
سنت هاي ديني و اسالمي ملت هاست

در پي ادعاي يك مقام قضايي كويت مبني بر آنچه به 
عنوان كشف شبكه جاسوسي ايراني خوانده شده است، 
يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه كشورمان اين 

ادعاها را كذب و بي اساس خواند.
به گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت 
امور خارجه، اين مقام آگاه، گفت:  اين موضوع هيچ گونه 
ارتباطي با جمهوري اسالمي ايران يا اعضاي سفارت 
كشورمان نداشته و انتساب چنين ادعايي به ايران از سوي 

دستگاه قضايي كويت غيرمسئوالنه است.
وي افزود: هنگام طرح ادعاي كشف اين شبكه در 
سال گذشته هم وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران به شدت اعتراض كرد و متعاقباً مسئوالن كويتي 

هرگونه ارتباط موضوع را با ايران تكذيب كردند.
به گفته اين مقام آگاه، طرح مجدد اين موضوع پس 
از گذشت يك سال سؤال برانگيز بوده و متضمن اهداف 

خاصي است.

ادعاي كشف شبكه جاسوسي ايراني در كويت تكذيب شد

لطفًا وارد چمن نشويد!

اصالح نظام خزانه داري و بودجه ريزي كشور در امسال
مالي  نظام  تحول  طرح  امسال 
طور  به  را  كشور  محاسباتي  و 
كه  مي كنيم  اجرا  و  پيگيري  جدي 
و  كشور  خزانه داري  نظام  تغييرات 
دستاوردهاي  از  بودجه ريزي  نظام 

آن است. 
معاون  فرزين  محمدرضا 
با فارس  اقتصاد در گفت وگو  وزير 
اظهار داشت: امسال بر اجراي ساير 
اقتصادي  تحول  طرح  محورهاي 
اعم از بانك، بيمه، ماليات و گمرك 
از  يكي  و  شد  خواهيم  متمركز 
امور  وزارت  اساسي  موضوعات 
تأمين  بحث  دارايي  و  اقتصادي 
مالي خواهد بود.وي گفت: يكي از 
مشكالتي كه در حال حاضر داريم 
اين است كه توليد را به خوبي تأمين 
مالي  تأمين  بحث  نمي كنيم،  مالي 
وزارت  موضوع  مهمترين  امسال 
امور اقتصادي و دارايي است و قصد 
داريم اصالح روند آن در كشور را به 

جد پيگيري كنيم. 
نظام  اجراي  اينكه  بيان  با  وي 
برنامه  در  كشور  محاسباتي  و  مالي 
بود،  شده  ديده  هم  توسعه  چهارم 
حال  در  دولت  محاسبات  گفت: 
حاضر بر اساس قانوني به نام قانون 
محاسبات انجام مي شود كه ضوابط 
مالي كشور را تعريف مي كند و ديوان 
محاسبات هم بر اساس آن قانون، بر 

امور مالي دولت نظارت دارد. 
فرزين با بيان اينكه نقدهايي به 
اين قانون وارد است و آن را نيازمند 
اصالح مي دانيم، افزود: سالهاست كه 
مي گوييم بايد به سمت بودجه ريزي 
عملياتي حركت كنيم، حال آنكه تا 
وقتي نظام مالي و محاسباتي كشور 
تغيير نكند، امكان تغيير نظام بودجه  

كشور وجود نخواهد داشت. 
مديريت  طرح  داد:  ادامه  وي 
اطالعات اقتصادي در كشور موضوع 
مهم ديگري است كه امسال با جديت 

دارايي  و  اقتصادي  امور  وزارت  در 
پيگيري خواهيم كرد، بر اساس اين 
اقتصادي  اطالعات  نظام هاي  طرح 
مختلف شبكه وار به يكديگر متصل 
مي شود و نظام شناسايي اقتصادي را 

در كشور تقويت خواهد كرد. 
تحول  طرح  پيرامون  نامبرده 
بانكي دولت به سمت تجميع  نظام 
بانك ها و استقرار نظام قرض الحسنه 
بانكي  نظام  تحول  طرح  در  گفت: 
چند نقد به وضع كنوني نظام بانكي 
تحول  طرح  در  و  مي شود  مطرح 
نظام بانكي بايد به سمت اصالح آنها 
برويم. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: 
موضوع ديگر اين است كه در نظام 
بانكي بايد به سمت و سويي حركت 
كنيم كه هزينه تأمين مالي در كشور 
كاهش پيدا كند. هزينه تأمين مالي در 
كشور ما باالست و بار آن هم نه فقط 
بر دوش بانك ها بلكه بر دوش كل 

نظام مالي كشور است. 

عکس از سعید نیک نژاد/روزنامه اطالعات

آگهي افزايش س�رمايه 
ش�ركت جوي گس�تر نفت س�هامي خاص

 ثبت ش�ده به ش�ماره 165967 
و شناس�ه ملي 10102085162 

به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 89/3/1 
و هيات مديره مورخ 89/6/15 س���رمايه شركت از مبلغ 
 5/599/670/000 ريال به مبلغ 18/915/310/000 ريال
 منقس���م ب���ه 1/891/531 س���هم 10000 ريال���ي 
با نام كه تماماً پرداخت ش���ده از طريق مطالبات حال 
 ش���ده افزايش يافته و ماده مربوطه اساس���نامه به شرح 
فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ 

89/8/18 تكميل امضاء گرديده است.
اداره ثبت شركت ها وموسسات غيرتجاري

32/25411

آگه�ي افزاي�ش
س�رمايه ش�ركت دادار س�هامي خاص 

ثبت ش�ده به ش�ماره 262287 
و شناس�ه مل�ي 10103797684

به موجب صورتجلس���ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
89/8/1 و هيئت مديره مورخ 89/8/5 سرمايه شركت از 
 مبلغ 100/000/000 ريال به مبلغ 3/000/000/000 ريال
منقسم به 1/000 س���هم 3/000/000 ريالي با نام كه 
تماما پرداخت ش���ده از طريق نق���دي تامين گرديده 
افزاي���ش يافته وتمامي مبلغ به موجب گواهي ش���ماره 
1410 مورخ 89/8/6 بانك ملت شعبه فلسطين شمالي 
پرداخت گرديده اس���ت.ماده مربوطه اساسنامه به شرح 
فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ 

89/8/24 تكميل امضاء گرديده است.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

32/26004

آگهي تصميمات 
شركت سرمايه گذاري ارزش پژوه سهامي خاص

 ثبت شده به شماره 219964 
و شناسه ملي 10102612662 

طبق صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 87/10/28 
شركت مزبور كه در تاريخ 88/11/3 واصل گرديد:ترازنامه و حساب 
سود و زيان سال مالي منتهي به 87/6/31 به تصويب رسيد.موسسه 
 بيات رايان به س���مت بازرس اصلي و عليرضا جم به سمت بازرس 
علي البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

32/25810

آگهي تصميمات 
شركت شيشه سازي مينا سهامي عام 

ثبت شده به شماره 11117
 و شناسه ملي 10100442415 

طبق صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 89/4/15 
ش���ركت مزبور كه در تاريخ 89/8/1 واصل گرديد:ترازنامه و حساب 
س���ود و زيان سال مالي 88 به تصويب رسيد.سازمان حسابرسي به 
 شناس���ه ملي 10101136332 به سمت بازرس اصلي براي مدت  
يك سال انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار  جهت درج آگهي هاي 

شركت تعيين گرديد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

32/25856

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني زاهدان 
در نظر دارد تكميل عمليات س���اختماني خوابگاه400نفره زاهدان 
 را با مش���خصات مش���روحه ذيل به پيمانكاران واجد شرايط كه 
رتبه بندي الزم را دارا بوده وسابقه اجراي ساختمانهاي آموزشي و 
خوابگاهي را داشته باشند از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.

1-مبلغ برآورد تكميل عمليات خوابگاه400 نفره براس����اس فهرست 
بهاء پايه س����ال 1388 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 
جمهوري با احتساب تعديل متعلقه) به هنگام شده دوره هاي انجام كار( 

معادل 6/500/000/000 ريال
2- زير بناي پروژه: 6000مترمربع

3- مدت زمان اجراي كار: 12 ماه شمسي
4- انعقاد قرارداد براس���اس بخشنامه شماره 100/6405 مورخه 
1389/02/04 معاون���ت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس���ت 
 محترم جمهوري ) براس���اس قراردادهاي س���رجمع( پيمانكاران
 واجد شرايط در صورت تمايل جهت دريافت و تحويل اسناد ارزيابي 

توان اجراي كار به مهندسين مشاور معماري موج نو به نشاني:
تهران- سئول- خيابان ياسمي غربي- نبش كوي مهتاب پالك7- 
تلف���ن: 5-88055082 از تاريخ درج آگهي به مدت 14 روز با در 

دست داشتن معرفينامه رسمي مراجعه نمايند.
ضمناً هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني زاهدان

آگهي فراخوان نوبت دوم
 ارزيابي اجراي كار پيمانكاران

جناب آقاي علي دهقان نوده فرزند حبيب ا... 
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان؛

 بدينوس���يله به اطالع مي رس���اند كه پرونده تخلفاتي 
ش���ما در هيات بدوي  رس���يدگي به تخلفات انتظامي 
اعض���اي هيئ���ت علمي دانش���گاه به اته���ام غيبت 
غيرموج���ه  از تاري���خ 84/10/19 لغايت 85/5/12 
 و غيب���ت از تاري���خ 85/5/14 ت���ا كن���ون در حال

 رسيدگي مي باشد.
لذا با عنايت به اينكه هيچگونه آدرسي از شما در دسترس 
نمي باشد مقتضي است حداكثر ظرف مدت يك ماه  از 
تاريخ انتشار اين آگهي دفاعيه و اسناد و مدارك خود را 
در خص���وص علت غيبت ايام مذكور به دفتر هيات و به 
آدرس: زاهدان- ميدان دكترحسابي- معاونت آموزشي 
ارائه نمائي���د. در غير اين صورت پس از انقضاي مهلت 

مقرر طبق مقررات اقدام الزم به عمل مي آيد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني زاهدان

آگهي ابالغ موارد اتهام

نوبت دوم

به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 89/10/15 
تغييرات ذيل در شركت فوق به عمل آمده:

1� ترازنامه و حس���اب سود و زيان منتهي به 89/6/31 مورد تصويب 
قرار گرفت.

2� موسس���ه حسابرسي كاراي فارس به عنوان بازرس اصلي و مجيد 
نيكبخت شيباني به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي 

به 90/6/31 انتخاب گرديدند.
3� روزنامه اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.

حسين محمدي نسب
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بندرعباس

آگهي تغييرات شركت عمران و مسكن سازان 
هرمزگان سهامي خاص به شماره ثبت 942 

شماره ملي 10800121790
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت توسعه گردشگري ايران )سهامي خاص( در ساعت 10 صبح 
روز شنبه دهم ارديبهش���ت ماه 1390 به نشاني: خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، خيابان 

هفت پيكر، كوچه پله هفتم، پالك 10 طبقه سوم تشكيل خواهد شد.
دستور جلسات عبارت است از:

1� بررس���ي و استماع گزارش هيات مديره در مورد فعاليت ها و وضع مالي شركت در سال مالي 
منتهي به 89/10/10 برابر با 31 دسامبر 2010

2� استماع گزارش بازرس قانوني
3� بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير حساب هاي مربوط به سال مالي مذكور.

4� تعيين حق حضور و پاداش مديران و حق الزحمه بازرس قانوني.
5� انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل.

6� تعيين روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي گردد.
7� انتخاب اعضاي هيات مديره

8� هرگونه موضوع ديگري كه طبق اليحه قانوني اصالح قس���متي از قانون تجارت در صالحيت 
هيات مديرهمجمع عمومي عادي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت توسعه گردشگري ايران )سهامي خاص( 

شماره ثبت 12355



سرويس شهرستانهاـ  با گذر از جاده هاي طوالني و عبور از کوير وارد 
شهري مي شويد که عروس کوير نام گرفته است با پايين دادن شيشه خودرو 
اولين چيزي که احساس مي شود هواي روح افزايي که با عطر بهار نارنج همراه 

شده است وشميم جان را نوازش مي دهد.  
به  که  درختاني  با  همراه  خيابان  بولوار هاي  در  رنگارنگ  گل هاي 
شکوفه هاي بهاري مزين گشته  اند، اولين چيزي است که نظر هر مسافر خسته  

را به خود جلب مي کند. 
به گزارش خبرنگار  ايسنا، شهرستان طبس در پنجاه و شش درجه و 55 
دقيقه طول جغرافيايي و  33درجه و 35 دقيقه عرض جغرافيايي از شمال به 
کاشمر و دشت کوير و شاهرود و از جنوب به کوير لوت و کرمان و از مشرق 
به فردوس و بيرجند و از سمت غرب به خور و بيابانک در استان اصفهان 

محدود است و در ارتفاع 660 متر از سطح دريا قرار دارد.  
منابع تاريخي و جغرافيايي و سفرنامه ها اين شهر را که هم اکنون صرفا با 
نام )طبس( يا )طبس گلشن( شناخته مي شود به صورت هاي )طبس(،)تبس(، 
)طبسين(، )طبسان(، )طبس تمر( و )طبس گيلکي( ضبط کرده اند؛ که به اين 

اسامي طبس خرما را هم بايد اضافه کرد. 

 با توجه به اينکه شهر طبس در محلي واقع شده است که در اين محل 
در دوران هاي گذشته زمين شناسي بقاياي دريايي به نام )تتيس( قرار داشته 
است، احتمال تاثير نام اين دريا را در نامگذاري شهر طبس يا )تبس( نبايد از 

نظر دور داشت. 
نويسنده کتاب چهار سو با اعتقاد به ريشه مشترک تبس و تب، طبس را 

يکي از شهرهايي مي داند که نامش با جغرافي دين مهر ارتباط دارد.  
بر اين اساس و با توجه به ديگر منابع چنين به نظر مي رسد که ضبط اسم 
اين شهر با ))ط(( بيشتر به بعد از اسالم برمي گردد و قبل از آن با )تا( نوشته 
مي شده است.  اين شهرستان جزو استان يزد و با پنج استان کرمان، اصفهان، 

سمنان، خراسان رضوي و خراسان جنوبي هم مرزاست.
شهرستان طبس 55 هزار و 460 کيلومتر مربع مساحت دارد.

همچنين فاصله اين شهرستان با مشهد 540 کيلومتر و با بيرجند 270 
کيلومتر است.   نزديکترين شهرستان به طبس از طرف شمال شرق، شهرستان 
فردوس با 210 کيلومتر فاصله و از طرف جنوب غرب شهرستان يزد 365 

کيلومتر فاصله است.  
زبان قومي اين منطقه از نظر سبک شناسي، متناسب با قواعد فارسي دري 
است و همان ويژگي ها را يدک مي کشد از جمله: ابدال: ديفال. تبديل مصوت: 
َخُمش. حذف صامت: فِک، َقن. تبديل صامت: قاَغذ. استفاده از الف زايد: 
اِشَکم، اُشتُر. گذاشتن باء زايد بر سر افعال: بَِرف. اضافه کردن نون نفي بدون 
حذف باءزايد: بِنََرف. به هر حال اين زبان قدمت خود را کاماًل حفظ کرده است 
و داليل آن نيز دوري اين منطقه از ساير مراکز علمي، بسته بودن جو فرهنگي 

و مقابله شديد مردم مقابل فرهنگ هاي بيگانه است.  
شهرستان طبس قدمتي سه هزار ساله در تاريخ خراسان دارد و از لحاظ 
فرهنگي و گويشي شباهت هاي فراواني با مردم استان خراسان رضوي دارا 
است که در سال 1381 در جريان تقسيمات خراسان از اين استان انتزاع يافت 

و به استان يزد ملحق شد.  
جاذبه هاي گردشگري

طبس از جاذبه هاي گردشگري بسياري برخوردار است که به معرفي 
برخي از آنان مي پردازيم. 

امامزاده حسين بن موسي الکاظم)ع(: امامزاده حسين بن موسي الکاظم 
)ع( از جمله امامزادگاني است که مورخان او را از فرزندان بالفصل امام 
کاظم)ع( دانسته اند. نظر به برخي اسناد، زمان بناي اوليه اين مزار در قرن پنجم 
هجري بوده است که در زلزله سال 1357 طبس اين بنا به کلي ويران شد و پس 

از آن آستان قدس رضوي به بازسازي بقعه و رواق هاي اطراف کرد.  
طبس مشهد پاک مضجع تابناک يکي از اوالد و احفاد رسول)ص( خدا 
است، سرزمين تابناکي که پيکر مطهر حسين)ع( فرزند بال فصل امام موسي 

الکاظم)ع( را دربر گرفته است. 
امامزاده اي که از جور ظلم و ستم خلفاي عبّاسي مجبور به ترک ديار 
و هجرت شد و اينک بيش از 1000 سال است که مرقد منورش ملجاء و 

پناه محبان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت)ع( است. از اين روي 
اينجا ميقات الرضا)ع( نام گرفته است زيرا اولين منزلگاه و دروازه ورود به 
مشهدالرضا)ع( و حرم شريف رضوي است. در همين ديار است که گنبد 
فيروزه اي، گلدسته زيبا، سّقا خانه هاي با صفا و صحن و سراي دلگشاي 
حضرت رهگذران را به سوي خويش فرا مي خواند نسيم واليت به جان 
شيفتگان حضرتش وزيدن مي گيرد و زبانش به بيان عشق و عرض ارادت 
به ساحت مقدس هشتمين امام همام گشوده شده لبيک گويان به سوي 

مشهدالرضا)ع( رهسپار مي شوند.
 باغ گلشن به نوشته يعقوب دانشدوست در جلد اول کتاب »طبس، 
شهري که بود«، آن طور که مدارک موجود نشان مي دهد، باغ گلشن طبس به 
وسيله اميرحسن خان، سومين حاکم طبس، از سلسله خوانيني که به وسيله 

نادرشاه به حکومت طبس منصوب شدند ساخته شده است.  
در وقفنامه اي که در سال 1218 هـ . ق تهيه شده است، ميرحسن خان، 

اين باغ و امالک زيادي را وقف اوالد و امور خيريه کرده است.  
ميرزا خانلرخان اعتصام الملک که در تاريخ 1294)هـ .ق( از طبس 
ديدن کرده موضوع ساختن باغ به وسيله ميرحسن خان را ذکر کرده است، 
ساير جهانگرداني هم که از طبس ديدن کرده اند مانند: سون هدين )سوئدي 
در سال 1906( و خانم آندره گدار )فرانسوي( باغ گلشن را توصيف و از 
درختان خرما و مرکبات، سايه خنک نخل ها، نغمه زيباي آب روان جوي ها، 
چمن هاي ميان دو جوي، زمزمه باد در ميان درختان و فواره هاي متعدد که آب 

را مانند تحفه اي به آسمان مي فرستند، در آن باغ سخن رانده اند. 
برداشت توصيفي تاريخي باغ گلشن، تا حدودي انسان امروز را قادر 
مي سازد تا گذشته را درک کند. باغ گلشن يکي از دو عنصر اصلي شهر طبس 

است و عنصر ديگر، ارگ است که در طرف ديگر شهر قرار دارد.  
ساختمان سردر و ديوارهاي زيبا و تاريخي آن که بازگوکننده سليقه هاي 
گذشتگان بوده بر اثر زلزله سال 1357 از بين رفته است و تنها طبيعت سبز 
باغ، از ايام گذشته سخن مي گويد، طبيعتي مشتمل بر 2000نفر نخل، 2500 
اصله مرکبات، 500 اصله انار و ساير ارقام مختلف گياهان. معمار اوليه باغ، 
طبيعت سبز آن را با توجه به نوع درختان، به صورت شطرنجي طراحي 

وکشت کرده است.  
باغ گلشن يکي از باغ هاي نادر ايران است که آب جاري دائمي در آن 

جريان دارد.  
در اين باغ گونه هاي مختلف گياهان سازگار با اقليم هاي متفاوت آب 
و هوايي وجود دارد. مانند درخت چنار که خاص مناطق سردسير است در 
کنار آن، خرما که فقط در گرمسيري رشد مي کند. باغ گلشن که ساختمان در 
ورودي آن در زلزله سال 57 تخريب شد، امروزه نيز به عنوان تفرجگاه اصلي 
مردم طبس و مسافرين خسته از طي طريق در کوير خشک اطراف شهر، 
به شمار مي رود.پيرحاجات روستاي پيرحاجات بيش از 900 سال قدمت 

دارد،قدمت مزار و قلعه اين روستا به قرن پنجم هجري قمري بر مي گردد.  
پير حاجات روستاي زيبايي است که حضور در آن به مردمان طبس 
آرامشي خاص مي دهد. اين آرامش به خاطر تعلق خاطر مردم به مزار پير بوده 

و طبيعت زيباي روستا، اين حضور را جلوه اي زيبا مي بخشد. 
اسالمي شهرستان طبس  ارشاد  فرهنگ و  اداره  فرهنگي  کارشناس 
مي گويد: در سال هاي اخير با توجه به حضور زياد مردم، بخصوص در 
فصل تابستان و تعطيالت نوروز، عده اي خير و همچنين هيأت امناي اين 
روستا، محل هاي نسبتا مجهز و خوبي را براي مسافران تدارک ديده اند که اين 
سوئيت هاي جمع و جور و خوب، مي تواند باعث رونق مبحث گردشگري 

در اين منطقه شود. 
سيدحميد حقي اظهار داشت: پيرحاجات به سه دليل عمده از اهميت 

ويژه اي برخوردار بوده و باعث جلب زوار و گردشگر مي شود.
 وي مزار پير ابونصر)مزار پيرحاجات( را که نزد مردم طبس به پير 
حاجات معروف است يکي از اين داليل نام برد. حقي گفت: اين بنا چسبيده 

به صخره در دامنه کوهستاني، بنا شده است. 
وي گفت: بناي بارگاه شيخ احمد بن اسحاق از بناهاي دوران سلجوقي 
است ونوع گنبد آن از نوع »گنبد نار« است. همچنين قلعه پيرحاجات که در 
چند سال اخير مرمت هايي نيز در آن صورت گرفته است، زيبايي خاصي به 
روستا بخشيده و بنا بر تحقيقات انجام شده و ذکر منابع و مآخذي بناي اين قلعه 
نيز همچون بناي مزار به قرن پنجم هجري قمري بر مي گردد. حقي سومين 
دليل توجه زوار و گردشگر به اين روستا را ييالقي بودن پيرحاجات نام برد. 
وي افزود: اين روستا به علت واقع شدن در دامنه کوه »روضه« نسبت 
به ديگر مکان هاي اطراف طبس داراي آب و هواي خنک است، به طوريکه 
مسافري که وارد پيرحاجات مي شود و دست و صورتي با چشمه آب گواراي 

آن مي شويد، خستگي از تنش بيرون مي رود. 
وي هواي اين منطقه را بسيار پاک و شفاف ذکر کرد زيرا در سمت شمال 

آن که محل وزش بادهاي تازه است تا فاصله بسيار دور شهر و روستايي وجود 
ندارد که دود و غبار آن باعث آلودگي هواي اين منطقه شود. 

او يادآور شد: نزديک ترين محل به پيرحاجات از سمت شمال شهر 
سمنان است که بيش از 500کيلومتر تا آنجا فاصله دارد. وي گفت: اين 
روستا در 110 کيلومتري شمال غرب شهر طبس قرار دارد و  بايد از مسير 
جاده اصفهان، ابتدا به جوخواه رفت و سپس در محل دوراهي معروف به دو 
راهي حلوان از جاده اصفهان جدا شده، به حلوان وسپس پيستان و آنگاه به پير 
حاجات رسيد. اين روستا در:طبس - جوخواه )جاده طبس - اصفهان( - دو 
راهي حلوان - حلوان - پيستان - پيرحاجات واقع است و داراي امکاناتي از 

قبيل سوئيت، امکانات اقامتي، دفتر مخابراتي و فروشگاه است.  
امامزاده زرگ)ع( سکوت و آرامش، آب وهواي کوهستاني و خنک و 
جذابيت خاص روستاي زرگ و از طرفي معنويت امامزاده اين روستا همه و 

همه به نحوي است که هر مسافر و ميهماني را به خود جذب مي کند.  
اين روستا قبل از زلزله مهيب و ويرانگر سال 1357 طبس، جزو زيباترين 
روستاهاي شهرستان بود که در اثر زلزله، روستا ويران و عده اي از ساکنان آن 

از بين رفتند و بقيه به ديگر نقاط مهاجرت اجباري کردند.  
در حال حاضر به لحاظ وجود بقعه آقا سيدحسين از اوالد موسي 
بن جعفر)ع( و پيگيري هاي هيات امناي اين امامزاده و همکاري مسئوالن 
شهرستان طبس و استان يزد از شبکه آبرساني اصفهک به طبس آب آشاميدني 
منطقه تأمين شده است.دشت اصفهک و زرگ يکي از مناطقي است که آب 
منابع زيرزميني آن شيرين و با کيفيت و قسمت بزرگي از شهر و روستاهاي 
اطراف را تأمين مي کند. وهمه روزه مخصوصاً در روزهاي تعطيل ده ها نفر از 

زائران عاشق و دلسوخته به پابوسي اين امامزاده مي شتابند. 
امام جماعت اين آستانه که بعد از زلزله سال 57 مسئوليت پيگيري و 
بازسازي بقعه را به عهده گرفته و پدر و پدربزرگ و جدش بيش از 50 سال 
افتخار خدامي و جاروکشي اين آستان را به عهده داشته اند، مي گويد: در قديم 
سينه به سينه و نسل به نسل ايشان را امامزاده آقا سيدحسين)ع( مي خواندند 
و يکي از اوالد و نوادگان حضرت موسي بن جعفر)ع( است، اما به لحاظ اين 
که در وسط کوه واقع شده و در مسير تاريخ نويسان قديم نبوده کمتر در کتب 
قديمي شرحي درباره اين روستا و امامزاده اش چيزي نوشته شده است، يا 

الاقل ما نديده ايم. 
سيدمحمود رحيمي روحاني ادامه مي دهد پس از آنکه حضرت امام 
رضا)ع( در خراسان به ظاهر واليتعهدي را پذيرفت، اوالد ائمه طاهرين خاصه 
فرزندان و نوادگان حضرت موسي بن جعفر)ع( که ايشان داراي فرزندان 
زيادي بودند از مدينه راهي ايران و باالخص سرزمين مقدس خراسان مي شوند 
که پس از قضيه شهادت مظلومانه امام رضا)ع( آنان تحت تعقيب قرار گرفته و 

هر کدام در نقاط مختلف و عمدتاً کوهستاني به شهادت مي رسند. 
وي افزود: سيدعبدالرزاق کموني حسيني در کتاب آرامگاه هاي خاندان 
انساب الطالبيه  اسماعيل مروزي در  ابوطالب  از  نقل  به  پيامبر)ص(  پاک 
مي گويد. طبسي ها که به حسين بن امام منسوبند، معتقدند که حسين بن 
موسي الکاظم)ع( در طبس از دنيا رفته است و در آن جا قبر حسين و اوالدش 

عبداهلل و احمد قرار دارد و اوالد حسيني در طبس منقرض شده اند. 
وي ادامه داد: در صورت صحت اين فراز از تاريخ گمان مي رود، امامزاده 

ما يکي از اوالد حسين بن موسي الکاظم)ع( باشد.
وي مي گويد: در حال حاضر 14 زائرسرا با امکانات الزم در منطقه ساخته 
شده است و ساخت ديگر زائر سراها نيز هنوز ادامه دارد. سيدمحمود رحيمي 
گفت که به مناسبت هاي مختلف گروه ها، خانواده ها و هيأت هاي زيادي براي 
زيارت و گذراندن اوقات به اين جا مي آيند و نذر خود را ادا کرده و ديگ هاي 

حليم در اينجا بر پا مي کنند.
حيات وحش نايبند

شهرستان طبس داراي حدود 2/5 ميليون هکتار عرصه هاي زيستي 
قابل حفاظت و داري جانوراني کمياب، در معرض انقراض، حمايت شده 

و معمولي است. 
در اين عرصه زيستي حيواناتي همچون يوزپلنگ، جبير، انواع گربه 
سانان بياباني مانند کاراکل،  گربه وحشي و انواع روباه مانند روباه کمياب و 
روباه شني، کفتار، گرگ ، پلنگ، و پرندگاني چون هوبره، زاغ بور کويري، 
چکاوک هدهدي،  پرندگان شکاري همچون بحريَ ، باالبان،  شاهين،  قرقي، 
انواع عقاب ها، و الشخورها،  کبک،  تيهو، کوکر، غراب و انواع خزندگان در 
زيستگاه هاي مختلف و متنوع است که به لحاظ پوشش گياهي و آب و هوا و 
پستي و بلندي زمين از ارتفاع 660 متري تا 3009 متري از جنگل هاي کم تراکم 
و پراکنده و بسيار پراکنده حاشيه کوير تا جنگل هاي کوچک و کم ارتفاعي 
که با توجه به وسعت گسترده بزرگترين عرصه شهرستاني ايران تنوع زيستي 

قابل توجهي را در اين نقطه از کره زمين به وجود آورده است. 
پناهگاه حيات وحش نايبند به منظور حفظ نسل گونه هاي در معرض 
خطر انقراض و حمايت شده و حفاظت شده چون يوز و جبير و ساير وحوش 
کمياب در سال 1379 پيشنهاد شد و در سال 1380 در مهر توسط شوراي عالي 
حفاظت محيط زيست مصوب شد. بزرگي اين عرصه به خاطر اين است که 
ميدان و قلمرو يوزپلنگ بايد بسيار وسيع باشد تا بتواند در طبيعت به طور آزاد 

مانور بدهد و قادر به توليد مثل باشد.
همچنين حفظ جبير که هم در دشت و هم در دامنه ها تپه ماهور ها بايد 
ادامه حيات بدهد منطقه وسيعي مي خواهد و به هر طريق يک محيط امن بزرگ 
براي جانوراني که درکره زمين در بسياري از جاها در حال تهديد هستند الزم 
است. کفتار رفتگر طبيعت بايد در مسافت هاي طوالني رفت و آمد کند تا بتواند 
زباله هاي رها شده در طبيعت را جمع آوري و به زير زمين منتقل کند، کل و 
بزها و قوچ و ميش ها در خشکسالي هاي منطقه اي از ارتفاعي به ارتفاعي ديگر 
رفت و آمد مي کنند و اينها براي حفظ نسلشان به مکان امن وسيعي نياز دارند 
اين عرصه بزرگ، قابل توجه تمام کارشناساني بوده که تاکنون چه از داخل 
و چه از خارج کشور مورد بازديد قرار گرفته و به نظر همه آنها مي تواند يک 

عرصه تحقيقاتي مطالعاتي و طبيعت بکر در کره زمين باشد. 
روستاي هدف گردشگري

روستاي ازميغان در 45 کيلومتري شهرستان طبس واقع است و يکي از 
روستاهاي هدف گردشگري اين شهرستان است که تنوع و فراواني جاذبه هاي 
روستا چنان است که جايي از آن را نمي توان يافت که خالي از لطف و جذابيت 
براي گردشگر باشد. از جاذبه هاي روستايي و باغ ها تا شاليزارها و نخل هاي به 
بار نشسته از دامنه هاي ييالقي، چشمه هاي گوارا و زالل از بافت هاي قديمي با 
معماري بومي با يادمان هاي تاريخي و فرهنگي از هواي پاک و دل انگيز همه و 

همه جزيي از مجموعه هاي جذاب براي گردشگران محسوب مي شوند. 
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آيت اهلل العظمي جوادي آملي: 
اسالم، وطن ما را نگه داشته است  

كشف پيکرهاي پاك 17شهيد دوران دفاع مقدس 

ــز  ــتانها: مرک ــرويس شهرس س
ــل  ــداري و حمل ونق ــت راه مديري
ــفرهاي نوروزي از  جاده اي تعداد س
25اسفند تا ساعت 8 بامداد ديروز را 
ــون 648 هزار و 739  بيش از 57ميلي
ــتگاه هاي تردد شمار  ــيله در ايس وس

جاده اي کشور اعالم کرد.
ــه  ــزارش ک ــن گ ــاس اي براس
ــات دريافتي از  ــق آخرين اطالع طب
ــمند ترافيک شمار  سامانه هاي هوش
در 401 محور مواصالتي کشور تهيه 
ــده، آزادراه تهرانـ  کرج با مجموع  ش
102 هزار 700 وسيله، آزادراه قزوين 
ـ کرج با مجموع 84 هزار 277 وسيله، 
آزادراه قمـ  تهران با مجموع 53 هزار 
ــيله بيشترين تردد وسايل  و 999 وس
ــور را به خود  ــه در راه هاي کش نقلي

اختصاص داده اند.
ــانـ   ــور الهيج ــن مح همچني
ــت( به ميزان 36 هزار و  ــتانه )رش آس
ــيله، آزادراه رشتـ  قزوين  480 وس
ــيله،  ــزان 35 هزار و 106 وس ــه مي ب
بزرگراه قائمشهرـ  ساري به ميزان 34 
ــيله، بزرگراه شيرازـ   هزار و 132 وس
ــزان 33 هزار و 364  ــت به مي مرودش
ــيله، بزرگراه ساريـ  قائمشهر به  وس
ــيله، محور  ميزان 30 هزار و 559 وس
بابلسرـ  بابل به ميزان 28 هزار و 473 
ــز به  ــانـ  تبري ــيله و آزادراه زنج وس
ميزان 26 هزار و 821 وسيله به ترتيب 

بيشترين حجم تردد را دارا بودند.
127 ميليون نفر سفر

ــازمان  ــگري س ــاون گردش مع
ــتي و  ــي، صنايع دس ــراث فرهنگ مي
ــفرهاي  ــگري گفت: آمار س گردش
ــفند  ــده از 27 اس ــوروزي انجام ش ن
ــن جاري  ــم فروردي ــته تا ده گذش
ــور به 127 ميليون و  ــر کش در سراس

ــفر رسيده که نسبت  556 هزار نفر س
ــابه پارسال 25/8 درصد  به مدت مش

رشد داشته است.
شهباز يزداني آمار نفر سفرهاي 
ــده در فاصله زماني ياد شده  انجام ش
در سال گذشته را بيش از 101 ميليون 
ــفر اعالم کرد.وي  و 381 هزار نفر س
ــدران، قم،  ــتان هاي مازن ــت: اس گف
ــهر به ترتيب  اصفهان، فارس و بوش
ــور در پذيرش  ــتان اول کش ــج اس پن
مسافران نوروزي در محدوده زماني 

27اسفند تا دهم فروردين بودند.
معاون گردشگري کشور درباره 
ــده در  ــب اقامت هاي انجام ش نفر ش
اين محدوده زماني گفت: بيش از 43 
ــب اقامت  ميليون و 828 هزار نفر ش
ــورت گرفته اين در  در اين مدت ص

ــت که در مدت مشابه سال  حالي اس
گذشته تنها بيش از 34 ميليون و 516 
ــب اقامت در کشور انجام  هزار نفر ش

شده بود.
ــب  ــي با بيان اينکه نفر ش يزدان
ــال  ــبت به س اقامت ها 27 درصد نس
ــت، افزود:  ــد داشته اس ــته رش گذش
ــتان هاي مازندران، فارس، گيالن،  اس
ــه  ــن زمين ــان در اي ــهر و اصفه بوش

بيشترين آمار را داشتند.
ــتان مازندران با 7  وي گفت: اس
ــب اقامت  ميليون و 612 هزار نفر ش
ــابه سال گذشته  ــبت به مدت مش نس

16/5 درصد رشد داشته است.
ــگري کشور ادامه  معاون گردش
ــتان گيالن در ميان استان هاي  داد: اس
ياد شده در جذب مسافران و آمار نفر 
ــب اقامت ها بيشترين رقم رشد را  ش
بالغ بر 68/5 درصد به خود اختصاص 

داده است.
ــده در  به گفته وي، آمار ارائه ش
ــب اقامت با  ــفر و نفر ش مورد نفر س
ــازمان ميراث فرهنگي،  همکاري س
ــتي و گردشگري، پليس  صنايع دس
ــتان ها در  راهبر و فرمانداري شهرس
ــت آمده  ــهر به دس مبادي ورودي ش

است.
30 ميليون مسافر با استفاده از 

ناوگان حمل ونقل عمومي
معاون وزير راه و ترابري گفت: 

ــوروزي بيش از  ــافرت هاي ن در مس
ــتفاده از ناوگان  ــون نفر با اس 30 ميلي

حمل ونقل عمومي جابه جا شدند.
شهريار افندي زاده، افزود: از اين 
عده مسافر 43درصد آنان با اتوبوس، 
ــوس و بقيه با  ــا ميني ب ــد ب 36 درص

سواري هاي کرايه سفر کردند.
ــدي  درص  7 ــد  رش از  وي 
ــافرت هاي نوروزي با استفاده از  مس
ناوگان حمل ونقل عمومي خبر داد و 
با اشاره به پيش فروش 3 ميليون بليت 
در نوروز امسال افزود: توزيع مناسب 
ــال جاري موجب  مسافرت ها در س

ــک در جاده هاي  کاهش تراکم ترافي
مختلف کشور شد.

اس��كان 4 ميليون مس��افر در 
مدارس كشور

ــوزش و پرورش اعالم  وزير آم
ــوروز بيش از 4  ــرد: در تعطيالت ن ک
ميليون نفر مسافر نوروزي در مدارس 

کشور اسکان داده شدند.
ــاني  به گزارش پايگاه اطالع رس
وزارت آموزش و پرورش، حميدرضا 
ــش مديران  ــي در هماي حاجي باباي
ــتاني که در اردوگاه  کل ستادي و اس
ــده بود گفت:  ــهيدباهنر برگزار ش ش
ــش از 9ميليون هزار  ــن مدت بي در اي
ــافر، در قالب 850 هزار  نفر روز مس
ــا جمعيت بيش از 4 ميليون  خانوار ب
ــتادهاي نوروزي فرهنگيان  نفر در س

اسکان يافتند.
مسافران خراسان رضوي

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري خراسان رضوي 
گفت: در تعطيالت نوروز 5 ميليون و 
848 هزار و 668 مسافر نوروزي وارد 

استان شدند.
ــکري افزود: از اين  محسن لش
ــده بيش از پنج ميليون و 293 نفر به  ع

مشهد سفر کردند.
ــت: از مجموع اين عده  وي گف
مسافر ورودي، 3ميليون و 733 هزار 
ــخصي  ــايل نقليه ش و 692 نفر با وس
ــزار و 991  ــون و 606 ه ــک ميلي و ي
ــط اتوبوس وارد شهر مشهد  نفر توس

شدند.
وي اظهار داشت: همچنين 371 

هزار و 500 نفر به وسيله قطار و 136 
هزار و 485 نفر با هواپيما وارد استان 

شده اند.
ــون و  ــت: 5 ميلي ــکري گف لش
ــتان خارج  788 هزار و 998 نفر از اس

شده اند.
ورود 2/5 ميليون گردش��گر به 

لرستان
ــازمان  ــگري س ــاون گردش مع
ــتي  صنايع دس ــي،  فرهنگ ــراث  مي
ــز گفت:  ــتان ني ــگري لرس و گردش
ــگر و  ــزار گردش ــون و 500 ه 2ميلي
ــافر نوروزي از ابتداي تعطيالت  مس
سال نو تا 10 فروردين وارد اين استان 

شدند.
ــزود: اين  ــزي اف ــد عزي محم
ــاي امدادي و  ــار از طريق پايگاه ه آم
گردشگري مبادي ورودي محورهاي 
ارتباطي استان لرستان در حوزه هاي 
ورودي اصفهان به اليگودرز، اراک به 
بروجرد، کرمانشاه به نورآباد، همدان 
ــت و پلدختر و  به بروجرد، کوهدش
براساس ورود خودروهاي شخصي 

تهيه شده است.
ثب��ت 5 ميلي��ون نف��ر س��فر 

نوروزي
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي آذربايجان 
شرقي گفت: در تعطيالت نوروز بيش 
ــفر در اين استان به  از 5 ميليون نفر س

انجام رسيده است.
ــا  ب ــزود:  اف ــدي  تراب محم
ــاري و  ــواي مطبوع به ــه به ه توج
ــاني و امکانات و  ــش اطالع رس افزاي

ــاخت هاي گردشگري استان،  زيرس
ــمگيري در شمار  ــاهد رشد چش ش
ــوروزي  ــگران ن ــافران و گردش مس

استان بوديم.
جابه جايي 2/3 ميليون مسافر 

در هرمزگان
ــادر و دريانوردي  ــرکل بن مدي
هرمزگان گفت: در تعطيالت نوروز 
در قالب طرح مسافرت هاي نوروزي 
ــافر در  2 ميليون و 351 هزار نفر مس

بندرهاي اين استان جابه جا شدند.
علي اکبر صفايي، اظهار داشت: 
ــون و 185 هزار  ــن عده يک ميلي از اي
ــافر ورودي و يک  ــر را مس و 741 نف
ــر را  ــزار و 632 نف ــون و 165 ه ميلي

مسافر خروجي تشکيل دادند.
اقامت 1/8 ميليون مس��افر در 

قم
ــکان استان قم  رئيس کميته اس
گفت: در تعطيالت نوروز يک ميليون 
ــافر  و 796 هزار و 572 نفر زائر و مس

در قم اسکان داده شدند.
ــري  امين جعف ــين  محمدحس
ــاي اقامتي که در  ــه کرد: فضاه اضاف
ــاني  ــال براي خدمت رس نوروز امس
ــر حضرت  ــرم مطه ــران ح ــه زائ ب
معصومه)س( کريمه اهل بيت)ع( که 
ــتان مقدس قم مشرف شده اند  به اس
نسبت به سال گذشته، 25 درصد رشد 

داشته است.
ورود ي��ك ميلي��ون مس��افر 

نوروزي به همدان
ــي،  ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
ــتي استان  ــگري و صنايع دس گردش

ــت: در تعطيالت نوروز  ــدان گف هم
ــافر  يک ميليون و 150 هزار روز مس
ــتان شدند.اسداهلل بيات  وارد اين اس
افزود: اين عده مسافر نسبت به مدت 
ــته 15 تا 18 درصد  مشابه سال گذش

رشد داشته است.
3/9 ميليون مسافر نوروزي به 

استان گلستان رفتند
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
ــگري گلستان گفت:  دستي و گردش
در تعطيالت نوروزي 3ميليون و 947 
ــافر به اين استان وارد  هزار و 897 مس

شدند.
ــت: از  فريدون فعالي اظهار داش
ــون و 462 هزار و  ــن عده يک ميلي اي
16 نفر در هتل ها، مهمانپذيرها، منازل 
ــدارس و کمپ هاي  ــتيجاري، م اس

استان اقامت گزيدند.
بازديد از سد و نيروگاه كرخه

فرماندار انديمشک گفت: بيش 
ــافر نوروزي از سد و  از 75 هزار مس
ــک ديدن  نيروگاه کرخه در انديمش
ــن کرمي گفت: پارسال  کردند.محس
ــافر  ــدود 43هزار مس ــوروز ح در ن
نوروزي از اين سد ديدن کرده بودند 
ــال در مقايسه با سال قبل شمار  و امس
ــدگان 32 هزار نفر افزايش  بازديدکنن

يافته است.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري گيالن نيز گفت: 
ــش از 208  ــوروز بي ــالت ن در تعطي
ــگر و مسافر از مجموعه   هزار گردش
ــايت ها و بناهاي تاريخي  موزه ها، س

استان ديدن کردند.    

مسافران نوروزي با 57 ميليون تردد جا به جا شدند

پروژه آبرساني به قم با حضور رئيس جمهوري افتتاح مي شود
سرويس شهرستانهاـ  استاندار قم با اشاره به سفر هيات دولت به قم در 
روزهاي آينده گفت: سفر رئيس جمهوري به اين خطه مقدس داراي آثار و 

برکات فراواني خواهد بود.
به  گزارش ايرنا، حجت االسالم و المسلمين موسي پور در ديدار توليت 
آستانه مقدسه حضرت معصومه)س( افزود: در اين سفر پروژه آبرساني به قم 

با حضور دکتر احمدي نژاد به طور رسمي افتتاح خواهد شد.
وي ادامه داد: بهره برداري از کارخانه ورق فوالد با ظرفيت 500 هزار 
تن، واگذاري زمين هاي شهري چاپ و نشر به مقاضيان و کلنگ زني کارخانه 
شمش فوالد با ظرفيت 2 ميليون تن از جمله برنامه هاي هيات وزيران در 

استان قم است.
موسي پور همچنين اضافه کرد: با حضور رئيس جمهوري چندين پروژه 
عمراني در شهر قم و در بخش ها و روستاهاي استان از جمله بولوار شهيد 
آويني، سه راهي خرمشهر، پل آيت اهلل کاشاني و 4000 واحد مسکن مهر نيز 

به بهره برداري  مي رسد.
وي بر ضرورت ساماندهي و تسريع در اجراي عمليات پروژه هاي 
عمراني اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( کريمه اهل بيت)ع( در 

اضالع شرقي و شمالي تاکيد کرد.
او گفت: برخي تاسيسات و ابنيه اطراف حرم مطهر به ويژه در ميدان بزرگ 
امام خميني)ره( که نما و ترکيب ظاهري پروژه ها را بر هم زده و مانع ديد مناسب 

حرم مطهر حضرت معصومه)س( از اطراف مي شوند بايد ساماندهي شوند.
توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه)س( نيز در اين ديدار با ابراز 
اميدواري براي توفيق روزافزون مسئوالن وخدمتگزاران نظام مقدس جمهوري 
اسالمي در سال جهاد اقتصادي و تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالمي، 
بر ضرورت همکاري و تعامل نزديک همه دستگاه ها و مديران اجرايي تاکيد 

کرد.
اعضاي جديد خانه مطبوعات ايالم

ايوانغربـ  خبرنگار اطالعات: مشاورمطبوعاتي استاندار ايالم و مسئول 
امور مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ايالم به عضويت خانه 

مطبوعات ايالم درآمدند.
در تازه ترين جلسه خانه مطبوعات ايالم که با حضور همه اعضا در خانه 
مطبوعات ايالم برگزار شد، سامي شهبازي و عمران خودآموز به عنوان اعضاي 

جديد خانه مطبوعات استان معرفي شدند.
در اين جلسه سامي شهبازي مشاور مطبوعاتي استاندار ايالم درباره 
اقدام هاي انجام شده در زمينه نشريات فعال ايالم و تعامل استانداري با آنها 
گزارشي ارائه کرد.دکتر احمد شوهاني رئيس خانه مطبوعات نيز دراين جلسه 
گزارشي درباره فعاليت هاي خانه مطبوعات ايالم در سال 89 و نيز برنامه هاي 
قابل پيش بيني براي اجرا در سال 90 مطالبي را مطرح کرد و خواستار همکاري 
همه جانبه استانداري و مقامات استاني براي برگزاري جشنواره مطبوعاتي 

منطقه اي ايالم در سال90 شد.
معرفي مديران نمونه ايوانغرب 

ايوانغرب ـ خبرنگار اطالعات: مديران برتر و نمونه پارسال اداره ها و 
دستگاه هاي دولتي ايوانغرب معرفي شدند و لوح هاي قدرداني به آنها اهدا 
شد.در جلسه شوراي اداري شهرستان ايوانغرب که با حضور فرماندار، امام 
جمعه و جمعي از مسئوالن محلي برگزار شد، از خدمات کامران بلوچي مدير 
بيمارستان امام رضا)ع( ايوانغرب و نيز مهندس جمالوندي شهردار ايوانغرب 

به عنوان دو مدير نمونه اين شهرستان از سوي مسئوالن قدرداني شد.
در اين جلسه که در سالن اجتماعات فرمانداري ايوانغرب برگزار شد، 
حجت االسالم موحدي امام جمعه ايوانغرب، با اشاره به موج اسالم خواهي 
در منطقه گفت: جهان به سرعت به سوي تکامل سياسي در حال حرکت است 

و ايران پرچمدار اين حرکت عظيم جهاني به شمار مي رود.
وي همچنين از مسئوالن محلي خواست در آيين هاي ملي، مذهبي و 

محلي حضور گسترده تر و تاثيرگذارتري داشته باشند.
موحدي گفت: طرح تصفيه خانه فاضالب شهر که ازمدتها پيش آغاز 
شده هنوز به نتيجه نرسيده و الزم است مسئوالن شوراي اسالمي شهر و آب و 

فاضالب آنرا به طور جدي پيگيري کنند و به نتيجه مطلوبي برسانند.
وي همچنين از نبود يک کمربندي در اطراف شهر ايوانغرب انتقاد کرد و 
با اشاره به ضرورت روان تر شدن ترافيک درون شهري، از مسئوالن شهرداري 
خواست ترتيبي اتخاذ کنند کاميون هاي حمل زباله در مسير شهر تا سايت زباله 
خارج از شهر زباله پراکني نکنند، زيرا اين موضوع موجب شکايات بسياري 

از حوزه خدمات شهري شده است.
وي از مسئوالن اداره گاز ايوانغرب خواست مبالغ زيادي که در فيش 
هاي گاز شهروندان آمده است را به طور اقساطي از آنها دريافت کنند تا به 
مشترکان گاز فشار مالي چنداني نيايد.در اين جلسه همچنين مهندس ملکي 
فرماندار ايوانغرب با اشاره به اين که هماهنگي هاي خوبي در طول سال 89 
ميان مسئوالن شهرستان جريان داشته است، گفت: در سال 90 بايد بحث مناطق 
کمتر توسعه يافته و نيز محروميت زدايي از نقاط محروم شهرستان با جديت 

بيشتري مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود: در سال 90 برنامه هاي ادارات و گزارش هاي عملکرد دستگاه ها 

بايد براساس شاخص ها و آمارها و ارقام اعالم شود تا قابل دفاع باشد.

* 30 ميليون مسافر با استفاده از ناوگان حمل ونقل 
عمومي جابه جا شدند

* 5 ميليون و 848 هزار نفر به شهرهاي خراسان 
رضوي سفر كردند

* گل هاي رنگارنگ در بولوار و خيابان هاي طبس
همراه با درختاني كه به شكوفه هاي بهاري

 مزين گشته  اند، نخستين چيزي است
 كه نظر هر مسافر خسته را به خود جلب مي كند

* باغ گلشن طبس به وسيله امير حسن خان سومين 
حاكم طبس از سلسله خوانيني كه توسط نادرشاه 
به حكومت طبس منصوب شدند ساخته شده است

* باغ گلشن از باغ هاي كمياب ايران است 
كه آب جاري دائمي در آن جريان دارد

طبس؛ عروس کوير

آيت اهلل العظمي جوادي آملي، تأکيد کردند: اگرچه 
ايران مرز پرگهر و وطن ماست، اما اسالم، مذهب و 

روحانيت ايران را نگه داشته است. 
آيت اهلل  حوزه،  خبر  مرکز  از  ايرنا  گزارش  به 
فعاالن تشکل هاي  ديدار  در  آملي  العظمي جوادي 
قرآني خميني شهر اصفهان، در سخناني با تبريک سال 
جديد، گفتند: در شرايط کنوني ما دو وظيفه سنگين و 
مهم داريم، نخست اينکه خود قرآني باشيم و دوم اينکه 

با تمام وجود از قرآن دفاع کنيم. 
ايشان با بيان اين که، نظام اسالمي مديون قرآن 
و عترت است، افزودند: ما سر سفره شهدا هستيم و 
تمام خدماتي که در کشور مي شود که کم هم نيست، 
نخست ثواب آن را در کارنامه امام راحل و در مرحله 
بعد در کارنامه مسئوالن مي نويسند. آيت اهلل العظمي 
جوادي آملي ضمن تبيين ويژگي هاي جامعه قرآني، 
حرکت در مسير قرآن و اهل بيت)ع( را رمز صيانت 
انسان از انحرافات دانستند و با بيان اين که اسالم و 
مذهب، ايران را نگه داشته است، از قرآن به عنوان 
ميزان و ترازوي سنجش انسان ياد و اضافه کردند: 
حال که ترازو مشخص شد، توزين هم آسان مي شود، 
هرگاه کار خوب و وزين انجام داديم بايد خدا را شاکر 
باشيم و اگر کار و يا حرف و عمل اشتباه و نادرست از 

ما سرزد بايد استغفار کنيم. 
ايشان افزودند: قرآن کريم حرف سبک، بي محتوا، 
بي دليل نمي زند و اسطوره و خيال بافي در آن جايي 
بي جهت  کاري  و  زديم  بي دليل  حرفي  اگر  ندارد، 
کرديم معلوم مي شود عمل و حرف ما قرآني نبوده 
است، رويکرد نظام اسالمي ما هم قرآني است و با اين 
رويکرد حيات خود را ادامه مي دهد تا اين امانت به 
دست صاحب اصلي آن، حضرت صاحب االمر)عج( 

تقديم شود. 
بر  شيرازي  مكارم  العظمي  آيت اهلل  تأكيد 

جلوگيري  از مصادره انقالب هاي عربي
آيت اهلل العظمي ناصر مکارم شيرازي از مراجع 
تقليد هم با خاص و حساس خواندن شرايط کنوني 
منطقه گفتند: تالش و ايفاي نقش ايران و حزب اهلل لبنان 
براي جلوگيري از مصادره انقالب کشورهاي عربي 

توسط استکبار ضروري است. 
به گزارش ايرنا، اين مرجع تقليد در ابتداي درس 
خارج فقه خود در مسجد اعظم قم تصريح کردند: اگر 
چنين نشود، استکبار و غربي ها اين خيزش ها را به نفع 

خود تمام مي کنند. 
ايشان در ادامه با انتقاد از سخنان شيخ »يوسف 
قرضاوي« از علماي برجسته اهل سنت در باره قيام 
مردم بحرين، اين اظهارنظرها را متعصبانه و ناشي از 
فرقه گرايي و همچنين ايران هراسي ارزيابي کردند و 
آن را مستمسکي براي سوء استفاده دشمنان به ويژه 
رژيم صهيونيستي دانستند و گفتند: اخيراً اين شخص 
که آدم باسواد و روشني است و رهبري گروهي از اهل 
سنت را عهده دار است، گفته که قيام مردم بحرين بايد 

سرکوب شود، در حالي که پيش از اين از حرکت مردم 
مصر حمايت کرده بود. 

اين مرجع تقليد افزودند: قيام مردم بحرين فقط 
به شيعيان خالصه نمي شود، بلکه همه مردم اين کشور 
از جمله اقليت سني آن هم قيام کرده اند و اين به هيچ 
وجه با آنچه در شريعت و روايات آمده است، مطابقت 
ندارد که ميان مسلمانان تبعيض قايل شويم و در يک 
کشور از حرکت ضد ديکتاتوري حمايت کنيم و در 
کشوري ديگر همين حرکت و موج ايجاد شده را 
شايسته سرکوب بدانيم، البته اينگونه موضع گرفتن 
ناشي از ايران هراسي و تبليغاتي است که برضد شيعيان 
در ايران و لبنان شده است چرا که آنها مي ترسند مبادا 
در بحرين هم شيعيان حاکم شوند. ايشان اظهار داشتند: 
در مصر قرار است حکومتي که تشکيل مي شود همه 
مذاهب از جمله مسيحي ها را هم دربر بگيرد و حال اين 
درست نيست که در بحرين با شيعيان اين گونه رفتار 
شود، ما مي گوييم که همه ما از جمله قرضاوي، رئيس 
االزهر و مفتي بزرگ سعودي بنشينيم تا ببينيم اگر 
شيعيان در ايران نبودند و تودهني به آمريکا نمي زدند، 
االن وضعيت خاورميانه چگونه بود، مگر وزير خارجه 
پيشين آمريکا خبر از تشکيل اسرائيل بزرگ نداد و 

نگفت بايد نقشه خاورميانه بار ديگر ترسيم شود. 
ايشان در ادامه با تأکيد بر مدارا با مخالفان مطابق 
حديثي از امام صادق)ع( تصريح کرد: از اين حضرت 
نقل است که بايد با کساني که با ما مخالفند هم بايد به 
عيادتشان رفت هم در تشييع جنازه آنها شرکت کرد هم 
به شت و هم به شهادت و امانتداري آنها اهميت داد. 

اين مرجع تقليد گفتند: مخالفان ما چند دسته اند 
گروهي که آنها را ناصبي مي خوانيم يعني کساني که 
بصراحت دشمني خود را با اهل بيت ابراز مي دارند ولي 
اين گروه اکنون بسيار ناچيزند و گروهي که فقط با شيعه 
مخالفند نه با اهل بيت که وهابي ها از اين دسته اند، ولي 
ما با آنها مدارا مي کنيم و همان گونه که حضرت امام 
گفتند در سفر به مکه با آنها نماز جماعت برپا مي کنيم 

تا اين حرکت موجب جلب و جذب آنها شود.
و  خراساني  وحيد  عظام  آيات  ديدار 

صافي گلپايگاني 
آيت اهلل العظمي وحيد خراساني با حضور در 
منزل آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني با ايشان ديدار 

و گفت وگو کردند.
به گزارش ايسنا، در اين ديدار يک ساعته، پيرامون 
مسائل حوزه هاي علميه به ويژه حوزه علميه قم و 
فعاليت  فرقه هاي ضاله و برخي اديان منحرف، بحث 

و تبادل نظر شد.
دفتر  اطالع رساني  پايگاه  گزارش  براساس 
آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني، اين دو مرجع تقليد 
در اين ديدار از شرايط سخت شيعيان بحرين هم 
ابراز نگراني و درباره نحوه حمايت از خانواده هاي 
تصميم گيري بحرين  مجروحان  و   شهيدان 

 کردند.

پيکرهاي پاک 17 شهيد دوران 
دفاع مقدس فردا از طريق مرز شلمچه 
به آغوش ميهن اسالمي باز مي گردند. 
سيد  سردار  ايسنا،  گزارش  به 
محمد باقرزاده رئيس بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاي دفاع مقدس با اعالم 
نور  راهيان  کاروان هاي  از  خبر  اين 
دعوت کرد در مراسم استقبال از شهدا 

در مرز شلمچه حضور داشته باشند. 

اخيراً  شهيدان  اين  گفت:  وي 
توسط  گرفته  انجام  کاوش هاي  در 
نيروهاي عراقي در آن کشور کشف 

شده اند. 
سردار باقرزاده در عين حال اظهار 
به دنبال اخالل نيروهاي  کرد: اخيراً 
آمريکايي از سرگيري عمليات جستجو 

در کشور عراق متوقف شده است. 
امور  وزارت  از  همچنين  وي 

جديت  با  کرد  درخواست  خارجه 
بيشتري مسأله جستجوي شهيدان در 

عراق را در دستور کار قرار دهد. 
اين  با تأکيد بر  باقرزاده  سردار 
نکته که از زمان سقوط صدام هنوز 
عمليات جستجوي مشترک با عراق 
اين تأخير  شروع نشده است،گفت: 
ناشي از شرايط عراق و بعضا کم کاري 

مسئولين وزارت امور خارجه است. 

باغ گلشن



وزير  شهرستانها:  سرويس 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به 
نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم 
انقالب اسالمي به عنوان سال جهاد 
اقتصادي گفت: اين موضوع بحث 
فراگيري است كه شامل همه مردم، 
كاركنان  و  دولتمردان  مسئوالن، 

بخش هاي مختلف مي شود.
سيدمحمد حسيني در گفتگو با 
ايرنا در بندرعباس افزود: رهبر معظم 
انقالب اسالمي در نامگذاري هايي 
كه دارند معموالً نكته اي را بيان و 
كه  مي كنند  را مشخص  محوريتي 
همه مردم را دربر بگيرد و همه نسبت 

به آن احساس مسئوليت كنند.
براي  مردم  همه  او،  گفته  به 
رسيدن به وضع اقتصادي بهتر بايد 
تالش بيشتري را در اين سال انجام 
دنيا بگوييم كه  به  بتوانيم  تا  دهند 
كارآمد  نظامي  اسالمي  جمهوري 
است كه مي تواند مسائل و مشكالت 

مردم را به خوبي حل كند.
حسيني ادامه داد: وظيفه اي كه 
و  فرهنگ  وزارت  در  ما  دوستان 
ارشاد اسالمي دارند، فرهنگ سازي 
است تا اين مساله به خوبي براي 

همگان تبيين شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و  نشريات  رسانه ها،  افزود: 
مطبوعات مي توانند با اطالع رساني 
به موقع كمك كنند تا آمار و اطالعات 
كافي در اين زمينه در اختيار مردم 

گذاشته شود.
حسيني گفت: اگر اراده و عزم 
جدي وجود داشته باشد، ما مي توانيم 
كارهاي بسيار مفيدي را در كشور 
پارسال  به طوري كه  انجام دهيم، 
شاهد بوديم وقتي بنزين تحريم شد 

بالفاصله كمبود آن با توليد در داخل 
تأمين شد كه اين نشان مي دهد ما 
فراواني  ناشناخته  ظرفيت هاي 

داريم.
او ادامه داد: براي دسترسي به 
اين پتانسيل ها و ظرفيت ها بايد كار 
و تالش بيشتري صورت بگيرد و به 
فرموده رهبر فرزانه انقالب با جهاد 
اقتصادي است كه مي توان آنها را 

مشخص و از همه زمينه ها استفاده 
كنيم تا كشور ما كشوري نمونه و 
كشورهاي  ديگر  براي  الهام بخش 

منطقه باشد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گفت: با توجه به برنامه  ريزي هاي 
صورت گرفته، در سال جديد شاهد 
رشته هاي  در  پويايي  و  رشد  يك 
مختلف فرهنگي و هنري در سطح 
كشور خواهيم بود و مراكز استان ها 
و همچنين شهرستان ها نيز به همين 

منوال با ارائه برنامه هاي متنوع در 
خدمت به فرهنگ و هنر و همچنين 
گسترش كمي و كيفي اطالع رساني 

خواهند كرد.
وزير ارشاد با هدف شركت در 
و  دريايي  نمايشگاه  پاياني  مراسم 
همچنين افتتاح مجتمع فرهنگي و 
هنري جزيره قشم به بندرعباس سفر 

كرده بود.

اطالعات:  خبرنگار   – بناب 
مسائل و مشكالت شهرك صنعتي 
بناب در نشستي مورد بررسي قرار 

گرفت.
در اين نشست نماينده مردم بناب 
در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از 
عملي نشدن وعده هاي مسئوالن در 
زمينه حل مشكالت شهرك صنعتي 
بناب گفت: نبود پل و جاده مناسب، 
گازرساني و آب موردنياز صنايع از 
صنعتي  شهرك  اساسي  مشكالت 
بناب است كه نبود اين زيرساخت ها 
باعث شده است تا سرمايه گذاران 

دلسرد شوند.
آب  كمبود  اعزازي  ضياءاهلل 
مشكالت  بزرگترين  از  يكي  را 
صنعتي  شهرك  صنايع  واحدهاي 
حال  در  افزود:  و  دانست  بناب 
موردنياز  آب  تامين  براي  پيگيري 

صنايع از محل زرينه رود هستيم.
وي با اشاره به تكميل ظرفيت 
واحدهاي صنعتي در شهرك صنعتي 
مكرر  مراجعات  همچنين  و  بناب 
سرمايه گذاران براي ايجاد واحدهاي 
جديد، بر لزوم تامين زيرساخت هاي 
شهرك  پروژه  اجراي  براي  الزم 

صنعتي شماره 2 بناب تاكيد كرد.
منطقه  گاز  شركت  مديرعامل 
آذربايجان شرقي نيز با اعالم اين كه 
با اجراي طرح گازرساني روستاهاي 
صور و قيماسخان تمامي روستاهاي 
گاز  نعمت  از  بناب  شهرستان 
برخوردار خواهند شد، اظهار داشت: 
با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و 

افزايش قيمت مازوت، رغبت بخش 
صنعت به مصرف گاز افزايش يافته 

است.
ولي اهلل ديني از گازرساني گفت: 
گازرساني شهرك صنعتي بناب جزو 
اولويت هاي نخست كاري شركت 

گاز استان است.

به گفتة وي كار گازرساني به 
شهرك صنعتي بناب در سه ماهة دوم 
امسال به اتمام مي رسد. لذا مسئوالن 
صنايع بايد در نخستين فرصت براي 
به  قرارداد  عقد  و  پرونده  تشكيل 

شركت گاز استان مراجعه كنند.
ديني همچنين افزود: در زمينه 

مهر  مسكن  طرح هاي  گازرساني 
در سطح استان هيچ مشكلي وجود 

ندارد.
صنعتي  شهرك هاي  ميرعامل 
آذربايجان شرقي نيز با ارائه گزارشي 
گفت:  شهرك ها  اين  وضع  از 
پارسال پنج شهرك صنعتي جديد 
در شهرستان هاي ملكان،  هاديشهر، 
زنوز، تيكمه داش و بستان آباد فعاليت 
حال  در  كه  كردند  آغاز  را  خود 
واگذاري زمين به متقاضيان هستيم.

مجيد ياريگر با اشاره به اتمام 

در  واگذاري  زمين هاي  ظرفيت 
افزود:  استان  صنعتي  شهرك هاي 
راه اندازي شهرك هاي صنعتي كليبر، 
تركمنچاي،  چاراويماق،  مرند، 
برنامه هاي  جزو  بناب2  و  ميانه2 

امسال است.
مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي آذربايجان شرقي از تأمين 
آب آشاميدني و همچنين تأمين آب 
موردنياز بخش صنايع در بناب خبر 
داد و اظهار داشت: هم اكنون 44 هزار 
ليتر آب موردنياز بخش صنايع بناب 

تامين شده است.
شبكه  طرح  اتمام  از  ياريگر 
بناب  صنعتي  شهرك  فاضالب 
خبر داد و گفت: طرح تصفيه خانه 
فاضالب شهرك صنعتي بناب و شش 
شهرك هاي  فاضالب  تصفيه خانه 
صنعتي استان در حال تكميل است 
شهرك هاي  تصفيه خانه هاي  و 
صنعتي بناب و مراغه نيز امسال به 
بهره برداري مي رسد. و عالوه بر آن 
اجراي پنج طرح تصفيه خانه جديد 
در  شرقي  آذربايجان  در  فاضالب 

حال مطالعه است.
مديرعامل شهرك هاي صنعتي 
ساخت  افزود:  شرقي  آذربايجان 
شهرك صنعتي شماره 2 بناب در 
شده  پيش بيني  زمين  800هكتار 

است.
راه  تكميل  نيز  بناب  فرماندار 
شهرك  پل  تكميل  و  دسترسي 
صنعتي بناب را از زيرساخت هاي 
اساسي توسعة اين شهرك دانست 
و اظهار اميدواري كرد تا پايان نيمه 
نخست امسال طرح گازرساني به 

شهرك صنعتي بناب تكميل شود.
محل  از  انتقاد  با  برقي  سعيد 
ساخت شهرك صنعتي شماره 2 بناب، 
افزود: زمين خريداري شده توسط 
حقوقي  مشكالت  وقت  مسئوالن 
مسئوالن  مي رود  انتظار  لذا  دارد. 
به خاطر اين كه سرمايه گذاران به 
شهرهاي ديگر كوچ نكنند، هرچه 
سريعتر نسبت به تعيين زمين ديگر يا 
توسعه شهرك صنعتي فعلي گام هاي 

اساسي بردارند.

 9 اخبار شهرستانها

* مشكل گاز واحدهاي صنايع شهرك صنعتي بناب
 برطرف خواهد شد

* وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي: اگر اراده و عزم جدي وجود داشته 
باشد، ما مي توانيم كارهاي بسيار مفيدي در كشور انجام دهيم

* ايران ظرفيت هاي ناشناخته فراواني دارد و براي دسترسي به اين 
ظرفيت ها بايد كار و تالش بيشتري صورت گيرد

تأمينآبموردنيازبخشصنايعبناباززرينهرودكوتاه از چهار گوشه كشور

پاسخ مسئوالن

پاسخ وزارت تعاون در مورد مسابقه ترويجي باور ملي تعاون
نظر به اينكه در صفحه 9 روزنامه مورخ 89/12/24 مطلبي تحت عنوان 
»بي توجهي وزارت تعاون به اعالم نتايج مسابقه« با نام آقا يا خانم عظيمي 
درج شده، لذا مقتضي است پاسخ اين وزارت خانه در همان صفحه به شرح 

ذيل درج شود:
با عنايت به اينكه استقبال تمامي اقشار مردم از مسابقه ترويجي باور 
ملي تعاون، چشمگير بوده و ادارات كل استان ها و شهرستان ها، درخواست 
تمديد مهلت ارسال پاسخ نامه را داشتند، لذا زمان قرعه كشي به منظور افزايش 
مشاركت و فرصت حضور كليه گروه هاي اجتماعي، به تعويق افتاد. ضمن 
آنكه به منظور جلوگيري از تضييع حق شركت كنندگان، كليه پاسخ نامه هاي 
دريافتي توسط بيش از بيست و پنج نفر كارشناس به طور كامل تصحيح 
شد. به دليل بهره گيري مخاطب از روش هاي مختلف مانند دريافت مستقيم 
پرسش نامه و پاسخ نامه خام، يا از طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار، پايگاه هاي 
الكترونيكي اطالع رساني، و حتي در مواردي تكثير پاسخ نامه ها در ابعاد 
مختلف كه موجب گوناگوني اندازه ها شده بود، زمينه افزايش زمان و انرژي 

مصرف شده از جانب تيم كارشناسي تصحيح كننده را فراهم نمود.
به عالوه اينكه بخشي از جدول مشخصات افراد، ناقص يا ناخوانا تكميل 
شده بود كه در رابطه با رفع نقص نيز با برندگان جهت دريافت سجلي ايشان 

تماس هاي تلفني در اقصي نقاط ايران اسالمي، برقرار شد.
با سعي و تالش شبانه روزي همكاران، قرعه كشي در روز يكشنبه مورخ 
89/12/8 با حضور معاون محترم پژوهش، آموزش و كارآفريني تعاوني ها به 
همراه مديران كل ستادي، كارشناسان و پرسنل وزارت تعاون به اتفاق تني 
چند از نمايندگان تعاوني ها در محل سالن شهيد بهشتي برگزار شد كه پس از 
مشخص شدن برندگان، مرحله تكميل مشخصات و انعكاس ليست نهايي افراد 
به روابط عمومي و بانك توسعه تعاون به منظور افتتاح حساب، انجام پذيرفت. 
در حال حاضر اسامي به تفكيك استان ها و شهرستان ها در پايگاه اطالع رساني 

الكترونيكي وزارت تعاون به آدرس www.icm.ir درج شده است.
محمدجعفريملك
مديركلروابطعموميواموربينالملل

برگزاري مسابقه اي با عنوان 114 حكمت
 از نهج البالغه در نيشابور

نيشابور ـ خبرنگار اطالعات: مسابقه اي با عنوان 114 حكمت از 
نهج البالغه به منظور شناساندن شخصيت واال و بزرگوار امام علي )ع( در 
پايگاه عقيله حوزه مقاومت بسيج صديقه كبري )س( اين حوزه برگزار 

شد.
سرهنگ پاسدار احمد عنايت فرمانده ناحيه مقاومت بسيج نيشابور 
با بيان مطلب باال از ختم كامل بيش از 10 دوره از قرآن كريم و فرستادن 
بيش از 100 هزار صلوات توسط بسيجيان اين حوزه براي خشنودي روح 

پرفتوح حضرت امام خميني )ره( و شهدا خبر داد.
وي اضافه كرد: مراسم توديع و معارفه فرماندهان قديم و جديد حوزه 
مقاومت امام محمدباقر )ع( با حضور جمعي از فرماندهان اين ناحيه و 
پايگاه ها و جمعي از بسيجيان در نمازخانه ساختمان سيدالشهدا)ع( برگزار 
شد. در اين آيين از خدمات حسين قره داشي قدرداني به عمل آمد و محمود 

سالمتي به عنوان فرمانده جديد اين حوزه معرفي شد.
او همچنين از راهيابي هشت نفر از پايوران و سربازان اين ناحيه به 
بيست و نهمين دوره از مسابقات استاني قرآن كريم ويژه كاركنان و سربازان 

سپاه كه در مشهد مقدس برگزار مي شود، خبر داد.
عنايت ادامه داد: اين دوره از مسابقات بين پايوران و سربازان استان در 

رشته هاي حفظ، قرائت، مفاهيم برگزار مي شود.

ارائه خدمات شناورهاي دريايي
 به مسافران نوروزي

سرويس شهرستانهاـ  100هزار نفر از ميهمانان نوروزي و راهيان 
نور با شناورهاي نيروي دريايي سپاه جابه جا شدند.

ــداران  ــپاه پاس ــئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي س مس
ــن نيرو در  ــناورهاي اي ــا اعالم اين خبر افزود: ش ــالمي ب انقالب اس
ــال 100هزار نفر از ميهمانان و شركت كنندگان  تعطيالت نوروي امس

در اردوهاي كاروان راهيان نور را در خليج فارس جابجا كردند.
ــيرازي در مراسم پاياني  ــالم علي ش به گزارش ايرنا حجت االس
ــناور در  ــش ش ــگاه دريايي از بصيرت در بندعباس گفت: ش نمايش
استان هاي هرمزگان، بوشهر و خوزستان اين گروه از مردم را با هدف 
بازديد از مناطق عملياتي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در آب هاي 

خليج فارس جابه جا كردند.
وي همچنين گفت: به طور هم زمان 24 نمايشگاه با هدف آشنايي 
ــتر مردم با عنوان »بصيرت« برپا شد كه با استقبال خوب ميهمانان  بيش

نوروزي و راهيان نور مواجه شد.
ــگاه در هرمزگان  ــگاه ها پنج نمايش ــه وي، از اين نمايش ــه گفت ب
ــگاه نيز در استان بوشهر با  ــتان و دو نمايش ــگاه در خوزس ــه نمايش س
ــدس، بصيرت افزايي،  ــاوت در خصوص دفاع مق ــاي متف موضوع ه
ــي، و موج بيداري در  ــنايي با دستاوردهاي انقالب، دشمن شناس آش

كشورهاي اسالمي داير شد.
ــئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه ابراز داشت:  مس
در تعطيالت 6000نفر از پرسنل نيروي دريايي سپاه به مناطق عملياتي 

هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند و از اين مناطق ديدن كردند.
در مراسم پاياني نمايشگاه دريايي از بصيرت در بندرعباس وزير 
ــاد اسالمي، استاندار هرمزگان و فرمانده نيروي دريايي  فرهنگ و ارش

سپاه پاسداران انقالب اسالمي شركت داشتند.

نمايشگاه عكس »دلتنگي هاي باران«
 در خرمشهر

همدانـ  خبرنگار اطالعات: نمايشگاه عكس مجيد مرادي )عكاس 
همداني( دوران دفاع مقدس با عنوان دلتنگي هاي باران در خرمشهر برپا 

شد.
در اين نمايشگاه كه به همت اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس استان همدان و در ايام سفرهاي راهيان نور برگزار شد 29 قطعه 
عكس سياه و سفيد آنولگ كه در سال 1368 در مناطق عملياتي جنوب، 
به ويژه محور كربالي 4، فاو، خرمشهر و برخي جبهه ها گرفته شده است 

به نمايش درآمد.

اقتدار و عزتمندي ملت ايران مرهون خون شهدا است
سرويس شهرستان ها: نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: اقتدار و عزتمندي امروز ملت بزرگ ايران اسالمي مرهون خون 

شهدا است.
آيت اهلل سيديوسف طباطبايي نژاد در آيين برپايي يادواره شهدا روستاي 
ظفرقند از توابع اردستان در جمع مردم واليتمدار اين شهرستان افزود: 
برپايي يادواره شهدا كه چراغ هدايت و آزادگي انسان ها هستند، بايد هر 

سال با شكوه بيشتري برگزار شود.
به گزارش ايرنا، وي با اشاره به اينكه آنچه سبب پويايي و استقالل طلبي 
امت اسالمي است، ترويج فرهنگ شهادت طلبي است، گفت: ما نبايد 

واليتمداري و شهادت طلبي را فراموش كنيم.
به گفته وي، گراميداشت ياد شهدا انتقال تجربيات و دستاوردهاي آنان 

به نسل هاي سوم و چهارم انقالب اسالمي است.
آيت اهلل طباطبايي نژاد، افزود: واليت مطلقه فقيه و استقالل ايران 

اسالمي به معناي واقعي از بركات نظام جمهوري اسالمي است.
دستگاه هاي اجرايي در زمينه فريضه امر به معروف 

و نهي از منكر برنامه ريزي كنند
امر  زمينه  در  اجرايي  دستگاه هاي  اطالعات:  ـ خبرنگار   همدان 
به معروف و نهي از منكر متناسب با حوزه كاري زيرمجموعه خود 

برنامه ريزي كنند.
حسن قهرماني مطلق فرماندار همدان با بيان مطلب باال در ستاد احياي 
امر به معروف و نهي از منكر اين شهرستان تاكيد كرد: امر به معروف و 
نهي از منكر بايد از مهدهاي كودك تا دانشگاه، واحدهاي صنفي، اماكن 

گردشگري و خيابان هاي شهر مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: امروز در عرصه جنگ نرم و فضاي سايبري، اينترنت، 
ماهواره و همچنين تبليغات گسترده وهابيت، بهائيت و عرفان هاي كاذب، 
دشمنان اسالم براي انحراف جوانان ما برنامه ريزي و هزينه مي كنند كه الزم 

است اقدام هاي موثري در مقابله با اين مسائل انجام گيرد.
قهرماني مطلق از ساماندهي وضع باغ هاي شهر كه پذيراي جشن هاي 
عروسي هستند، خبر داد و گفت: در مراسمي كه در  باغ هاي اطراف شهر 
برگزار مي شود، بايد شئون اسالمي مدنظر قرار گيرد و با شناسايي و 

ساماندهي اين باغ ها قوانين اماكن عمومي در خصوص آن ها اجرا شود.
رئيس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر همدان گفت: واحدهاي 
صنفي و نمايندگي هاي فروش در سطح اين شهرستان با توجه به موارد 
منكراتي مورد ارزيابي قرار مي گيرند و با شناسنامه دار كردن مغازه ها، در 

موارد منكراتي و ناهنجاري ها برخورد قضايي انجام خواهد شد.
دعوت به همكاري از دانش آموختگان هوشبري

رشته هاي  دانش آموختگان  همه  اطالعات:  خبرنگار  ـ  نيشابور 
هوشبري، اتاق عمل و آزمايشگاه مي توانند براي گذراندن دوران طرح 
خود به كارگزيني دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتيـ  درماني 

نيشابور مراجعه كنند.
حسن زاده معاون توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتيـ  درماني نيشابور با بيان مطلب باال، افزود: در نظر است 
اين افراد با توجه به كمبود نيروي انساني و براي خدمات رساني مطلوب 
به ارباب رجوع و تكميل كادر درماني بيمارستان هاي حكيم و 22 بهمن 
در دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور، به كار 

گرفته شوند.
وي اضافه كرد: براي متقاضيان غيربومي و مجرد، امكانات الزم براي 

اسكان در محل كار تدارك ديده شده است.
 تشكيل جلسه شوراي راهبردي امور ورزشي در نائين

نائينـ  خبرنگار اطالعات: نخستين جلسه هم انديشي و همفكري سند 
راهبردي توسعه ورزش و هيأت هاي ورزشي با حضور رئيس اداره تربيت 
بدني، دبير شوراي راهبردي شهرستان نائين و مشاور مديركل تربيت بدني 

و رؤساي هيأت هاي ورزشي در محل تربيت بدني نائين تشكيل شد.
پورمهدي رئيس تربيت بدني نائين در اين جلسه با تبيين و تشريح 
اهداف برنامه چشم انداز و الگوي پيشرفت و توسعه در كالم مقام معظم 

رهبري )فكر علم زندگي و معنويت ( را كليد اين پيشرفت اعالم كرد. 
  وي با تشريح مأموريت هاي كالن و خرد سازمان تربيت بدني، برخي 
از اهداف سند راهبردي را اشاعه فرهنگ ورزش بين قشرهاي مختلف 
جامعه با رويكرد سالمت محوري، ايجاد بستر مناسب در جهت تربيت 
منابع انساني متخصص در امر ورزش، تأسيس و تجهيز ورزشگاه ها، 
نظارت فني و حمايت مادي و معنوي از جامعه ورزش، تعميق ارزش هاي 
انتقال  اسالمي حاكم در جامعه ورزش، ساماندهي اماكن ورزشي و 
پيام هاي اخالقي و مذهبي به جوانان، ساماندهي و دانش افزايي جامعه 
فعال در حوزه ورزش همگاني، ساماندهي و توسعه فعاليت هاي ورزشي 
با محوريت مساجد و مراكز فرهنگي و تجهيز مساجد و اماكن فرهنگي و 

مذهبي به تجهيزات ورزشي اعالم كرد.  
در ادامه مشاور اداره كل تربيت بدني استان اصفهان خواستار هم انديشي 
و همفكري همه هيأت هاي ورزشي در ارتقاي سطح ورزش شهرستان شد 

تا شاخص هاي توسعه ورزش همگاني گسترش يابد. 
هيأت بوكس بهشهر، هيات نمونه بوكس مازندران شد

بهشهر ـ خبرنگار اطالعات: طي حكمي از سوي رئيس هيات بوكس 
مازندران، بوكس بهشهر، به عنوان هيات نمونه در استان معرفي شد.

برگزاري مسابقات و ميزباني هاي مختلف، حضور مؤثر و منظم در 
تمامي جلسات همچنين تشكيل، تكميل و انسجام بخشيدن به هيات 
بوكس بهشهر و استفاده حداكثري از منابع و امكانات موجود از داليلي 
بود كه جعفري، رئيس هيأت بوكس مازندران براي انتخاب اين هيأت به 

عنوان نمونه استاني برشمرد.
اين حكم در گردهمايي مسئوالن هيأت هاي بوكس استان كه به 
ميزباني بهشهر برگزار شده بود، اعالم شد و كورش ابراهيمي رئيس هيات 

بوكس بهشهر مورد تقدير قرار گرفت.
اختصاص زمين براي ايجاد منطقه اقتصادي در دامغان 

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: 1000هكتار زمين براي ايجاد منطقه ويژه 
اقتصادي دامغان اختصاص مي يابد.

نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي گفت: ايجاد اين 
منطقه ويژه اقتصادي به تصويب مجلس شوراي اسالمي و تأييد شوراي 
نگهبان رسيده است و مسئوليت اجراي اين پروژه به عهده شركت 
شهرك هاي صنعتي استان سمنان است كه به زودي عمليات اجراي 

آن آغاز مي شود.
حجت االسالم ملك محمدي در ادامه همچنين به ساخت تصفيه خانه 
آب آشاميدني دامغان با 70درصد پيشرفت فيزيكي اشاره كرد و افزود: اين 

تصفيه خانه تير امسال به بهره برداري خواهد رسيد.
كتابخانه  مركزي در دامغان ساخته مي شود

*براي تأمين نيازهاي مطالعاتي دانشجويان و مردم، كتابخانه مركزي 
در دامغان ساخته مي شود.

مرتضي  علي آبادي فرماندار دامغان با اعالم اين خبر، افزود: وجود 
كتابخانه مركزي براي دامغان يك نقطه قوت محسوب مي شود و بايد در 

وسعت و در مكاني مناسب ساخته شود.
وي اضافه كرد: دامغان 9 كتابخانه عمومي دارد كه سه كتابخانه آن 

شهري و شش كتابخانه آن روستايي است.
مرمت بناهاي تاريخي و گردشگري خواف

خوافـ  خبرنگار اطالعات: طرح ساماندهي و مرمت بناهاي تاريخي 
و گردشگري شهرستان خواف به اجرا درآمد.

علي محمدي مسئول ادارة ميراث فرهنگي خواف با اعالم اين مطلب 
افزود: براي استفاده هرچه مطلوبتر از فضاهاي موجود در بناهاي تاريخي 
در روزهاي تعطيل، كار بازسازي و مرمت و ساماندهي اين بناها در قالب 

طرح هاي مختلف آغاز شده است.
وي گفت: در همين زمينه مرمت، بناي تاريخي مدرسه غياثيه كه 
از ابتداي اسفند پارسال آغاز شده بود، هنوز ادامه دارد و نورپردازي و 

كاشيكاري اين بناي شاخص بزودي به پايان خواهد رسيد.
وي افزود: براي بازسازي مسجد ملك زوزن هم طرح آبرساني، 
برق رساني و ايجاد توسعه فضاي سبز و ديگر امكانات رفاهي آن در 

دست اجرا است كه برخي از آنها به پايان رسيده است.
وي گفت: مناطق گردشگري همچون آسبادهاي نشتيفان، خواجه 
وّراب، مسجد تاريخي سنگان، كوشك و سدسالمه، مسجد جامع تاريخي 
خواف، بناي يادبود خواجه يار و ديگر آثار تاريخي شهرستان مرمت شده 

و در اختيار گردشگران نوروزي قرار گرفت.
وي يادآور شد خواف با داشتن بيش از 150 اثر تاريخي در دوره هاي 
مختلف و همچنين وجود تفرجگاه هاي طبيعي مجاور كوه هاي شمال 
خواف، يكي از شاخص ترين شهرستانها در حوزة گردشگري و جذب 
توريست در شرق كشور است كه هرسال پذيراي ميهمانان خارجي و 

داخلي است.
كاهش حوادث جاده اي در گيالن

رشت – خبرنگار اطالعات: استان گيالن، پارسال، رتبه دوم كاهش 
تلفات جاده اي در كشور را كسب كرد.

مهدي سعادتي استاندار گيالن با بيان مطلب باال در جمع خبرنگاران 
افزود: نوروز پارسال، اين استان با كاهش 35 درصدي تلفات جاده اي 

مواجه بود.
او هماهنگي دستگاه هاي اجرايي را عامل اصلي اين كاهش خواند 
و افزود: امسال بايد با هماهنگي بيشتر دستگاه ها شاهد كاهش چشمگير 

حوادث جاده اي باشيم.

موضوع جهاد اقتصادي، همه را شامل مي شود
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اطالعات:  خبرنگار   – بناب 
ترابري  و  راه  بخش  مشكالت 
مورد  نشستي  در  بناب  شهرستان 

بررسي قرار گرفت.
در اين نشست نماينده مردم بناب 
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به ضرورت تكميل جاده روستاهاي 
قره چپق، آخوند قشالق و زير گذر 
خواستار  بزرگ،  روشت  روستاي 
بناب  شرقي  كمربند  طرح  تكميل 
شد.ضياءاهلل اعزازي با اعالم اين كه با 
ساخت پل روگذر و زيرگذر در ميدان 
معلم بناب شاهد كاهش بار ترافيكي در 
منطقه خواهيم بود؛ افزود: قرار است 
امسال طرح سه راهي بناب – نقده به 

طول 17كيلومتر تكميل شود.

و  راه  مديركل  نشست  اين  در 
ترابري آذربايجان شرقي نيز  با انتقاد از 
بالتكليف ماندن دو طرح پل عابرپياده 
كه پس از تكميل هنوز نصب نشده 
روشت  زيرگذر  طرح  گفت:  است، 
بزرگ كه جزو طرح هاي ملي است 

بزودي اجرا خواهد شد.
مهندس اروج عليزاده همچنين از 
اتمام مطالعات طرح ساخت روگذر و 
زيرگذر در ميدان معلم بناب خبر داد 
و افزود: وزارت راه و ترابري به دنبال 
انتخاب پيمانكار براي اجراي اين طرح 

است.
وي همچنين با اشاره به اجراي 
طرح خيابان هاي روستاهاي قره چپق 
و آخوند قشالق در آينده نزديك، اظهار 

داشت: طرح كمربندي شرقي بناب و 
مياندوآب   – آذرشهر  بزرگراه  طرح 

بزودي اجرا خواهد شد.
بناب  اين نشست فرماندار  در 
ريال  75ميليارد  اختصاص  از  نيز 
ساخت  طرح  تكميل  براي  اعتبار 
جاده سه راه بناب – نقده خبر داد 
و گفت: با توجه به قرار گرفتن اين 
چند  ترانزيت  مسير  در  شهرستان 
فعلي  كمربند  كشور،  غربي  استان 
جوابگوي شمار زياد تردد در اين 
مسير نيست.سعيد برقي با اشاره به 
مشكالت برخي راه هاي روستاهاي 
شهرستان بناب، افزود: ساخت پل 
معلم  ميدان  در  زيرگذر  و  روگذر 

بناب ضروري است.

اجراي طرح كمربند شرقي و پل روگذر و زيرگذر ميدان معلم بناب

انعقاد  طريق  از  نفت  بورس 
موازي«  »سلف  قراردادهاي 
به زودي در جزيره كيش راه اندازي 

مي شود.
علي صالح آبادي رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ضمن اعالم 
قراردادهاي  گفت:  مطلب  اين 
چارچوب  در  نفت  بورس 
و  بين المللي  استانداردهاي 
براساس موازين شرعي و اسالمي 

طراحي شده است.
نخست  فاز  داد:  ادامه  وي 
اواخر  نفت،  بورس  راه اندازي 
مبادالت  با   1386 سال  بهمن 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي در 

بورس كاالي ايران آغاز شد.
و  بورس  سازمان  سخنگوي 
دوم  فاز  در  گفت:  بهادار  اوراق 
اين طرح بزرگ، رينگ صادراتي 
پتروشيمي  و  نفتي  فرآورده هاي 
آبان سال 1388 در جزيره كيش 
راه اندازي شد كه فاز سوم و نهايي 
آن ظرف چند روز آينده در اين 

جزيره آغاز مي شود.
داشت:  اظهار  صالح آبادي 
بورس نفت با مبادالت نفت كوره 

آغاز  كشور  در  را  خود  فعاليت 
مي كند كه پس از مدت كوتاهي، 
نفت خام هم در اين بورس معامله 

خواهد شد.
وي با بيان اينكه ايران يكي از 
كشورهاي مهم توليدكننده نفت و 
گاز در جهان است، افزود: مقدمات 
براي  الزم  زيرساخت هاي  و 
راه اندازي بورس نفت در كشور 

فراهم شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: با راه اندازي بورس 
نفت، قيمت اين محصول در بازار 
شفاف خواهد شد، به طوري كه 
اين بورس مي تواند مرجع تعيين 
نرخ نفت كوره و خام در جهان 

شود.
وي خاطرنشان كرد: بازيگران 
و شركت هاي بين المللي نفت هم 
مي توانند مبادالت و اوراق نفتي 
خود را در بورس نفت كيش انجام 

دهند.
صالح آبادي اظهار داشت: يكي 
كيش  آزاد  منطقه  مزيت هاي  از 
اين است كه افراد و شركت هاي 
رواديد  اخذ  بدون  بين المللي 

مي توانند به اين جزيره سفر كنند و 
بدون هيچ مشكلي نقل و انتقاالت 

منابع مالي خود را انجام دهند.
در همين زمينه اخبار رسيده 
حاكيست: معامالت بورس تهران 
در روزهاي اخير با ثبت ركورد 24 
هزار و 486 واحد به ارزش 696 

ميليارد ريال رسيد.
به گزارش ايرنا بورس اوراق 
بهادار تهران كه ظرف هفته نخست 
روزهاي  گرم ترين  جديد  سال 
هفته  كرد،  را سپري  كاري خود 
ميليون   212 معامله  شاهد  پيش 
سهم و حق تقدم به ارزش 696 
ميليارد و 538 ميليون ريال بود كه 
اين امر موجب شد تا شاخص كل 
معامالت نسبت به روزهاي قبل از 
تعطيالت نوروزي با رشدي 2300 
واحدي به رقم 24 هزار و 486 

واحد برسد.
در  سرمايه  بازار  كارگزاران 
حالي  در  فروردين  روز  نهمين 
دست از رقابت براي معامله سهام 
شركت ها كشيدند كه ارزش بازار 
سهام با افزايش 9609 ميليارد ريال 
به يك ميليون و 169 هزار و 688 

ميليارد ريال رسيد.
در پايان معامالت روز مذكور 
واحد   198 با  كــل  شــاخص 
افزايش نسبت به روز قبل از آن، 
عدد 24 هزار و 486 واحد را نشان 

داد.
در مبادالت روز سه شنبه بازار 
سرمايه، شاخص 30 شركت بزرگ 
با رشد 12 واحدي به عدد 1489 
واحد رسيد و شاخص آزاد شناور 
به 30 هزار و 903 واحد رسيد كه 
نسبت به روز دوشنبه 265 واحد 

افزايش داشته است.
شاخص بازار اول هم عدد 20 
هزار و 673 واحد را نشان داد كه 
اين رقم نسبت به روز قبل 172 

واحد رشد دارد.
بازار  معامالت  در  همچنين 
دوم، شاخص اين بازار با افزايش 
206 واحدي مواجه شد و در پايان 
مبادالت در 30 هزار و 661 واحد 

توقف كرد.
صنعت  شاخص  همچنين 
به  نسبت  واحدي   168 رشد  با 
معامالت قبلي در عدد 19 هزار و 

502 واحد متوقف شد.

بورس نفت به زودي در كيش راه اندازي مي شود

اطالعات:   خبرنگار  ـ  دامغان 
اول طرح روشنايي سايت  مرحله 
سنتي ساز مسكن مهر اين شهرستان 

به اجرا گذاشته شد.
احمد يوسفي مدير توزيع برق 
دامغان با اعالم اين خبر افزود: در اين 
مرحله تأمين روشنايي خيابان هاي 

فرعي طرح هاي مسكن مهر انجام 
ساخت 1800متر  با  و  است  شده 
با  و نصب 64چراغ  هوايي  شبكه 
هزينه 100ميليون ريال مرحله اول 
قرار  بهره برداري  مورد  طرح  اين 

گرفت.
و  توسعه  طرح  گفت:  وي 

برقي  تجهيزات  و  شبكه  ساخت 
در  مهر  مسكن  طرح هاي  در 
مراحل بعدي ادامه دارد و همراه 
با توسعه خيابان ها و بولوارها و نيز 
ايجاد مجتمع هاي جديد مسكوني 
ساخته  نيز  آن ها  برق  تاسيسات 

مي شود

اجراي مرحله اول روشنايي معابر طرح هاي مسكن مهر دامغان

جاده روستايي را مرمت كنند
مدتي است پيمانكار شهرداري جاده شيجانـ  راسته كنار واقع در شهرستان 
ُخمام )استان گيالن( را حفاري و به حال خود رها كرده است و درنتيجه 
كارگران و كشاورزان هنگام عبور از اين جاده، در گل والي فرو مي روند. از 

مسئوالن امر تقاضا مي شود نسبت به حل اين مشكل اقدام كنند.
تلفنبهخطارتباطي ُخمامـ

مسئوالن به ياري زنان بي سرپرست و مستمند بشتابند
خانم بدون سرپرستي را مي شناسم كه بيمار است و در ضمن كسي را 
ندارد كه فرزندش را نزد او بگذارد و سركار برود و درآمدي داشته باشد. 
مسئوالن براي اين قبيل زنان محروم و نيازمند بايد فكر اساسي كنند تا به ناچار 

به تكدي گري روي نياورند.
يكخانمشهروند قمـ

مشكل خرازي فروشان شهريار كرج
در خيابان انديشه شهريار كرج فروشگاه خرازي دارم و جواز آن را هم 
دريافت كرده ام، اما اتحاديه صنفي مربوطه اخيراً از ما خواسته است كارمان 
را تعطيل كنيم و فروش اجناس خرازي را به لباس فروشي ها واگذار كنيم، كه 
اين موضوع موجب سردرگمي و مشكالتي برايمان شده است و جا دارد در 

اين تصميم تجديدنظر كنند.
فروشندهلوازمخرازي شهرياركرجـ

رعايت عدالت در واگذاري منازل سازماني
از سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان انتظار مي رود موارد قانوني 
در مورد واگذاري منازل سازماني را به خوبي رعايت كند تا تمامي كاركنان 
واجد شرايط و در انتظار اين سازمان به صورت عادالنه بتوانند از خانه هاي 

سازماني بهره مند شوند.
تلفنبهخطارتباطي اهوازـ

يارانه هاي نقدي را پرداخت كنند
دو مرحله يارانه نقدي دولت هنوز به حساب بعضي از اهالي شهرستان 
جويبار )استان مازندران( واريز نشده است و ضرورت دارد در اين مورد 

تسريع شود.
متقاضييارانهنقدي جويبارـ

تشكر از كاركنان شهرداري
كاركنان شهرداري كرمانشاه با ارباب رجوع رفتار خوب و دلسوزانه اي 

دارند كه به عنوان يك شهروند از آنان سپاسگزارم.
يكشهروند كرمانشاهـ

بقيه از صفحه13
مطالبات را كي مي پردازند؟

پايان يافت و از پرداخت مطالبات سال هاي 86 و  سال 1389 هم 
87 بازنشستگان خبري نشد. پس چه زماني مي خواهند اين مطالبات را 

بپردازند؟
بازنشستهآموزشوپرورش اروميهـ

اقدام شايسته پزشكان و دندانپزشكان
اين كه شماري از پزشكان و دندانپزشكان با راه اندازي كانتينر مجهز به 
وسايل و امكانات درماني به خدمت افراد محروم جامعه شتافته اند، جاي 
تشكر و قدرداني دارد و اميدواريم رفتار انساندوستانه آنان، سرمشق تمامي 

پزشكان كشورمان قرار گيرد.
سيدمعينحسيني كردكويـ

تابلو پاركبان نصب كنند
در برخي از خيابان هاي بندرانزلي افرادي به عنوان »پاركبان« بابت توقف 
خودروها در كنار خيابان ها، از رانندگان مبالغي را طلب مي كنند كه چون 
در محل هاي موردنظر تابلو پاركبان نصب نشده است، اقدام آنان موجب 
درگيري هايي مي شود و از اينرو يا بايد از فعاليت افراد يادشده جلوگيري به 

عمل آورند يا در محل هاي مورد نظر، تابلو پاركبان نصب كنند.
مجيدالبرزي بندرانزليـ

حقوق فرهنگيان بازنشسته را افزايش ندادند
در طول سال گذشته به داليل گوناگون حدود 200هزار تومان به حقوق 
كاركنان آموزش و پرورش افزوده شده است، اما فرهنگيان بازنشسته از اين 

افزايش حقوق محروم مانده اند كه جا دارد داليل آن را اعالم كنند.
فرهنگيبازنشسته مالردشهريارـ

استفاده غيرمجاز از برق
عده اي در خيابان هاي شهيد شهرستاني و شهيد كالنتري اسالم آباد غرب 
)استان كرمانشاه( غرفه هايي برپا داشته اند و از برق غيرمجاز و المپ هاي 

بزرگ استفاده مي كنند، كه جا دارد اداره برق به اين موضوع رسيدگي كند.
ازاهالي اسالمآبادغربـ

ديدن همه كس را و نديدن خود را
با سالم به آقاي هاشمي رفسنجاني، كه همه زندگي اش را صرف پيشبرد 
اهداف انقالب اسالمي كرده است، اين شعر را به ايشان تقديم مي كنم: از 

مردمك ديده ببايد آموخت، ديدن همه كس را و نديدن خود را.
بابلـملكيان

هر روز خرج تازه اي روي دست مردم نگذارند
حيف است مردمي كه براي پيروزي و حفظ انقالب اسالمي اين همه 
زحمت كشيده اند، از نظر تأمين معيشت دچار مشكالت مالي باشند و به 
عناوين مختلف روي دست آنان خرج بگذارند. يارانه هاي نقدي هم حداكثر 
مي تواند افزايش قيمت آب و برق و گاز و ساير خدمات دولتي را جبران كند 
و تكليف گراني ساير مايحتاج مانند گوشت و برنج چه خواهد شد كه در اين 

مورد شايد بهتر اين باشد كه كاالبرگ هاي بيشتري اعالم شود.
دامغانـبازنشسته70ساله

خيابان ها به حال خود رها شده اند
آسفالت خيابان هاي اصلي بندر تركمن )استان گلستان( از سال ها قبل به 
حال خود رها شده است، چه رسد به خيابان هاي فرعي و كوچه هاي اين شهر 
كه جاي خود دارد! در ضمن ورودي بندر تركمن بايد ساماندهي و زيباسازي 

شود تا براي اهالي و مسافران اين شهر قابل قبول باشد.
يكشهروند بندرتركمنـ

از روزنامه اطالعات متشكرم
از سردبير روزنامه اطالعات به دليل نگارش مقاله هاي سودمند و آموزنده 
تشكر مي كنم و از تمامي دست اندركاران روزنامه قديمي و معتبر اطالعات 
هم به دليل تالشي كه در زمينه انتشار اين روزنامه مردمي مبذول مي دارند، 

سپاسگزارم.
مدرسبازنشستهدانشگاه اراكـ

ايميل  خط ارتباطي :

خبرنگار   - شهرضا 
و  تقويت  اطالعات:خوداتكايي، 
رشد ايماني و    حفظ كرامت انساني 
امداد  كميته  ازاهداف  نيازمندان 
حضرت امام خميني )ره( در سال 

جديد است.
حميدرضا طاهري رئيس كميته 
امدادامام خميني) ره ( شهرضا با 
افزود:خدمات  مطلب  اين  بيان 
حمايتي، معيشتي و فرهنگي براي  
رفع    محروميت با   رويكرد سالمت 
خانواده هاي  توانمند سازي  و 
محروم  با ارتقاي  سطح    زندگي 
آنها و   تامين خوداتكايي و تقويت و 
رشد ايماني و حفظ كرامت انساني  
 نيازمندان   ازاهداف اين نهاد است. 

وي ازديگر اهداف اين كميته 
را حمايت از نيازمندان و قشرهاي 
و   خانواده هاي   از  آسيب پذير 
اعالم  بي سرپرست  و  افتاده  كار 
كردوافزود: ارتقاي سطح فرهنگي 
و زندگي آنها در   حد   امكان چه در 
شهر و يا روستا و حتي عشاير به اين 

كميته محول شده   است.  
او  افزود: پارسال 6500 فقره 
نامه توسط مسئوالن  كشوري    و  
 شهرستان به كميته امداد شهرضا 
در  آنها  اهم  كه  شده  ارسال 
از  خصوص   كمك هاي   مختلف 
كارگشايي،  وام  اشتغال،  جمله 
درماني    هزينه    بالعوض،  كمك 
 و   درخواست هايي مبني بر كمك 
جهيزيه و هزينه هاي تحصيلي بود  
با  كميته    امداد   اين شهرستان  كه 
بررسي هايي كه به عمل آورد بيش 
از 70 درصد آنها را   عملياتي كرد 

و بقيه آنها به دليل نبود اعتبارات 
يا استحقاق نداشتن    كمك،   الزم 

 اجرايي نشد.   
وي از ديگر فعاليت هاي كميته 
امداد   امام شهرضا را بحث اشتغال 
خانواده هاي   تحت حمايت اعالم 
كردو افزود:    در زمينه اشتغال بيش 
از 500    پرونده در اين كميته در حال 
بررسي است كه از   اين تعداد به 191 
مورد 10ميليارد و 635 ميليون ريال 
در قالب طرح هاي اشتغال،   حمل و 
نقل و صنايع   دستي وام پرداخت 

شده است . 
طاهري توسعه مشاغل خانگي 
را يكي   ديگر از اهداف   كميته امداد 
شهرضا برشمرد و افزود: در اين 
زمينه با پرداخت    حداقل 20 ميليون  
خانواده ها  براي  توانسته ايم   ريال 

اشتغال خانگي فراهم   كنيم    . 
امام  امداد  كميته  رئيس 
به  اشاره  با  خميني)ره(    شهرضا 
شهرضا  شهرستان  چون  اينكه 
در  خوبي  پتانسيل  و  از   ظرفيت 
رابطه با   اشتغال برخوردار است  از 
خانواده هاي تحت حمايت و   حتي 
از خانواده هايي كه تحت حمايت  
 كميته امداد نيستند خواست با ارائه  
 طرح هاي زودبازده اين كميته را در 

جهت اهداف   خود ياري كنند.  
وي اضافه  كرد: اعتبارات سال 
طور  به  شهرضا  امداد  89    كميته 
صددرصد جذب شده و   براي امسال  
هم برنامه ريزي هايي    صورت گرفته 
است تا در   اشتغال براي   مددجويان 
و غيرمددجو تا آنجا كه قانون   اجازه 
و   توانايي  هستند  نيازمند  و  داده 

اشتغال دارند مقدمات اشتغال ايجاد  
 كنيم  . او  افزود: پارسال حدود 110 
كالس هاي  در  از   مددجويان  نفر 
آموزشي مقدماتي   كه در خصوص 
اشتغال  و  خودكفايي  طرح هاي 
برگزار شد شركت  كردند كه براي 
براي  و  پارسال  از    آنها  شماري  
بقيه امسال  به منظور پرداخت وام 
صورت  الزم  اشتغال    برنامه ريزي 

گرفته است.  
وي همچنين از نظارت كميته 
امداد   شهرضا بر همه  طرح هاي 
اجرا شده خبر داد و    گفت: كميته 
امداد شهرضا اين   آمادگي را دارد 
فرزندان   خانواده  هاي  براي  تا 
تحت حمايت كه ازدواج كرده اند 
وبدون  هرگونه شغلي هستند  و   
 توانايي ايجاد شغل مناسبي را دارند 
تسهيالتي   در حد 100 ميليون ريال 

پرداخت كند  .
اين  از   ديگر فعاليت هاي  او  
كميته به خدمات بهداشتي   و درماني 
اشاره كرد و گفت: دولت در    سال 
85 براي شهرهايي با جمعيت 20 
هزار نفر بودجه اي اختصاص داد 
تا   هزينه هاي درماني افراد تحت 
حمايت   با دريافت كارت درماني 

پرداخت شود.
  وي گفت: اين افراد مي توانند با  
 مراجعه به مراكز درماني به صورت 

رايگان   درمان شوند. 
او اظهار كرد: از سال 85 افرادي  
درماني    بيمه  پوشش  بدون    كه 
 بوده اند و در شهرها ساكن هستند، 
از خدمات   درماني الزم بهره مند 
شده  اند كه 50 درصد از هزينه  آنها  

 توسط دولت پرداخت   مي شود.    
وي افزود: در بخش حمايتي 
كميته   امداد امام شهرضا 4506 نفر 
را تحت    حمايت دارد كه بخشي از 
آنها   خانواده هايي هستند كه تحت 
حمايت دائم كميته   امداد هستند. از 
جمله افراد بي سرپرست،   معلول، 
بدون  درآمد، از    كارافتاده، سالمند   و 
شماري  از آنها هم افرادي هستند كه   
 تحت حمايت مقطعي   كميته امدادند 
توسط  آنها  مختلف  هزينه هاي  و 
كميته   امداد پرداخت   مي شود. وي 
گفت: از 2899 خانواري كه تحت 
حمايت    كميته امدادند، 1520 خانوار 

بدون  سرپرست    هستند.    
طاهري با تاكيد بر اينكه 10610 
حمايت  تحت  شهرضا  نفر   در 
كميته امداد هستند افزود: اين رقم 
حدود 7 درصد از   مردم شهرضا را 
شامل مي شود. وي تامين منابع   مالي 
كميته امداد را از كمك هاي   مقام 
دولت  رهبري، كمك هاي  معظم 
و مردمي   برشمرد و گفت كميته 
امداد شهرضا فقط   از 10 درصد 

كمك هاي مردمي بهره مند است   . 
وي افزود: در 11 ماه پارسال  
رقمي  شهرضا  امام  امداد   كميته 
معادل 26    ميليارد و 930 ميليون 
كمك هاي   اعالم  قالب  در  ريال 
داشته   است.  شده خدمت رساني 
وي   از مردم  شهرضا خواستار   
آنان در    كمك، ياري و همراهي 
 خصوص حمايت از خانواده هاي 
تحت   حمايت  و  بي سرپرست 
كميته امداد امام   خميني)ره( اين 

شهرستان شد.

 تشريح برنامه هاي امسال  كميته امداد   امام خميني ) ره ( شهرضا



در شهرس��تان ش��هريار 59 اثر 
باس��تاني شناس��ايي ش��ده است كه 
20 اثر آن در فهرس��ت آثار ملي قرار 

دارد
برج مقبره بابامحمود از بناهاي 
ش��اخص و منحص��ر به ف��رد دوره 
سلجوقي در شهريار به شمار مي آيد

تپ��ه جوقين ي��ك قلعه نظامي 
مربوط به دوره ساساني بوده كه براثر 

فرسايش به شكل تپه درآمده است
دهستان اخترآباد در فصل بهار 
بويژه در اواسط ارديبهشت رويشگاه 

شقايق هاي وحشي مي شود
ش��هريار چ��ون نگين س��بزي 
در غرب اس��تان تهران مي درخشد. 
ش��هريار ش��هر ي��اران اس��ت و يار 
مردماني اس��ت كه خسته از غوغا و 
هياهوي پايتخت به اين نگين سرسبز 
پناه مي آورند تا دمي بياسايند و در دل 
طبيعت ناب كه موهبتي الهي اس��ت 
گرد و غبار از دل و خس��تگي از تن 
بزدايند. شهريار يكي از قديمي ترين 
شهرستان هاي استان تهران با قدمتي 
بيش از 7000 س��ال است. براساس 
مطالع��ات باستان شناس��ي يكي از 
قديمي ترين روستاهاي اوليه، در قره 
تپه ش��هريار شناسايي شده است. در 
شهرس��تان شهريار 50 اثر و محوطه 
باستاني شناس��ايي شده است كه از 
اين تع��داد 20 اثر فرهنگي تاريخي 

آن، در فهرست آثار ملي قرار دارد.
ش��هريار 310 كيلومت��ر مربع 
وس��عت و جمعيت��ي بالغ ب��ر 704 
ه��زار نفر در ارتف��اع 1160 متري از 
س��طح دريا و در غرب استان تهران 
ق��رار دارد. ش��هريار از ش��مال ب��ا 
شهرستان هاي كرج و قدس، از شرق 

با شهرستان هاي تهران و اسالمشهر، 
از جنوب با شهرستان هاي رباط كريم 
و اسالمش��هر و از غرب با شهرستان 

مالرد همسايه است.
و  طبيع��ي  جاذبه ه��اي 
چش��م اندازهاي بديع و كم نظير اين 
منطقه چش��مان هر بينن��ده را خيره 
مي كند و گردش��گران بسياري را به 

سمت خود مي كشاند.
ويژگي هايي چون آب و هواي 
مناس��ب، بزرگترين دش��ت شقايق 
كش��ور، باغ ه��اي سرس��بز، كوچه 
باغ هاي��ي ب��ا درختان س��ر به فلك 
كش��يده، مناط��ق بكر ب��ا گونه هاي 
كمي��اب گياه��ي و جان��وري فقط 
بخشي از جاذبه هاي طبيعي شهريار 

است.
در دل اي��ن طبيع��ت زيبا، آثار 
باستاني كهن و با ارزشي وجود دارد 
كه نشان از قدمت، تاريخ، فرهنگ و 
تمدن با ش��كوه اي��ران زمين و مردم 
ش��هريار دارد. ميراث گرانبهايي كه 
پيشينيان و نياكانمان از خود به يادگار 
گذاش��ته اند تا امروز به خود بباليم و 
فرهنگ و تمدن اصيل اين سرزمين 
كهن و پرافتخار را در مقابل ديدگان 

جهانيان به منصه ظهور بگذاريم.
شهريار با وجود بناهاي تاريخي 
با ارزش��ي همچون آتش��كده تخت 
رس��تم مربوط به دوره ساساني، برج 
مقب��ره بابامحمود دوره س��لجوقي، 
قلعه دهشاد، پل آبرسان بادامك و پل 
دختر بادامك مربوط به دوره قاجار، 
تپه ه��اي باس��تاني جوقي��ن، الورد، 
فرارت، ترپاق تپه، وس��طر، سينك، 
قره تپ��ه، باالب��ان، دهموي��ز، خاوه، 
ف��ردوس، تپه رامي��ن، رزكان، قجر، 

نصيرآباد و تپه امامزاده، محوطه هاي 
باس��تاني بابا سلمان، قجر، دهشاد و 
محمودآباد مربوط به دوره هاي عصر 
آهن، تاريخي و اس��المي، قلعه هاي 
تاريخي از قبيل قلعه دهش��اد، قلعه 
چهل دختر، قلعه ه��اي ويره و قلعه 
روستاي باالبان، اماكن زيارتي مهمي 
همچ��ون امام��زاده اس��ماعيل)ع(، 
امامزاده فرخنده خاتون)س(، امامزاده 
شعيب دانيال)ع( رامين و... همچنين 
حمام ه��ا، آب انبارها و ديگر بناهاي 
تاريخي يكي از شهرستان هاي استان 
تهران اس��ت كه قابليت بااليي براي 

جذب گردشگران داخلي و خارجي 
دارد.

وجود اين آثار باستاني گرانبها 
در دل طبيع��ت بك��ر و همچني��ن 
جاذبه ه��اي طبيع��ي ك��م نظي��ر و 
ويژگي هاي��ي چ��ون نزديك��ي ب��ه 
كالنش��هر تهران، مسيرهاي ارتباطي 
مناس��ب و نزديكي به فرودگاه هاي 
بين المللي شهريار را به فرصتي براي 
گسترش صنعت گردشگري تبديل 

كرده است.
ربي��ع زاده فرماندار ش��هريار با 
اشاره به سابقه فرهنگي، آثار باستاني 
و قدم��ت هف��ت ه��زار س��اله اين 
شهرس��تان گفت: با توجه به وجود 
50 اثر باس��تاني، جاذبه هاي طبيعي 
و طبيعت سرس��بز ش��هريار به رغم 
كمبودها و مش��كالت، فعاليت هاي 
مختلفي براي توس��عه و گس��ترش 
گردش��گري و جذب گردش��گران 
داخلي و خارجي در سطح شهرستان 
انجام ش��ده اس��ت ك��ه از آن جمله 
مي ت��وان ب��ه مرمت برج مقب��ره بابا 
محمود، پل بادامك و قلعه دهش��اد، 
فعاليت 9 دفتر خدمات مس��افرتي و 
گردشگري، س��اخت و بهره برداري 
چند مجتمع پذيرايي، گردش��گري، 
تفريحي و رفاهي، صدور مجوز هتل 
پنج ستاره در شهريار، صدور مجوز 
پ��ارك آبي در جاده به��ار، پيگيري 
موزه شهريار، ايجاد زيرساخت هاي 

صنعت گردشگري اشاره كرد.
اف��زود: وج��ود برخ��ي  وي 
قواني��ن دس��ت و پاگي��ر و معرفي 

نك��ردن آثار تاريخ��ي و جاذبه هاي 
طبيعي و گردش��گري باعث ش��ده 
اس��ت ك��ه صنعت گردش��گري در 
كش��ور و همچني��ن در شهرس��تان 
شهريار جذابيت الزم را براي جذب 
گردشگران خارجي نداشته باشد و به 

جايگاه واقعي خود دست نيابد.
ن��وروزي كارش��ناس  فرامرز 
باستان شناس��ي و آث��ار تاريخ��ي و 
سرپرس��ت اداره مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري  و  دس��تي  صناي��ع 
شهرس��تان هاي ش��هريار، مالرد و 
قدس نيز با اش��اره به اهميت صنايع 
دس��تي گفت: صنايع دستي يكي از 
قديمي ترين فعاليت هاي بش��ري و 
يك��ي از قابل توجه ترين جاذبه هاي 
فرهنگي هر كش��ور است كه گوياي 
روحيه هنري مردمان آن كشور است. 
ام��روز اهميت مي��راث فرهنگي در 
اقتصاد جهاني بركسي پوشيده نيست. 
صنايع دستي يكي از مهمترين عناصر 
در توسعه كارآفريني و اشتغال بوده و 
نقش مهمي در رشد اقتصاد خانواده 

و پركردن اوقات فراغت آنها دارد.
وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
50 كارگاه صناي��ع دس��تي و 150 
هنرمن��د داراي كارت شناس��ايي در 
كارگاه ه��اي خانگي در رش��ته هاي 
چلنگري، س��فال و سراميك، تراش 
شيش��ه، منبت چوب، معرق چوب، 
نقاشي روي سفال، ساخت سازهاي 
س��نتي، آينه كاري، تراش سنگ هاي 
قيمتي، گليم بافي، طراحي س��نتي، 
مجسمه س��ازي، نگارگري ايراني و 

تذهيب در سطح شهرستان شهريار 
مشغول توليد صنايع دستي هستند.

* آثار باستاني شهريار
تخت رستم: تخت رستم كوهي 
است با ارتفاع 1318 متر كه در كنار 
ارتفاع��ات غرب روس��تاي قجر از 
توابع دهستان جوقين بخش مركزي 
شهرستان شهريار قرار دارد. اين كوه 
مخروطي ش��كل بارزترين ويژگي 
طبيعي و باس��تاني در روستاي قجر 
اس��ت و به مناسبت اثر باستاني واقع 
در دامنه آن، تخت رستم ناميده شده 
اس��ت. بقاياي يك آتشكده ساساني 
در دامنه كوه ديده مي ش��ود. اين اثر 

ارزش��مند به ش��ماره 303 در سال 
1316 به ثبت آثار ملي رسيده است.

ب��رج مقبره باب��ا محمود: يكي 
از بناه��اي ش��اخص و منحص��ر به 
فرد دوره س��لجوقي در شهريار برج 
مقبره بابا محمود اس��ت. برج مقبره 
بابامحمود يكي از مقبره هاي منحصر 
به فرد اس��تان تهران به شمار مي آيد 
كه در بخش مركزي ش��هريار، محله 
قصطانك ش��هر وحيديه قرار دارد. 
برج مقبره بابامحمود بنايي خش��تي 
و استوانه اي مايل به مخروطي است 
ك��ه قطر خارجي قاعده آن 10/5 متر 
اس��ت و هرچه باالتر مي رود از قطر 
آن كاس��ته مي شود. بنا بدون پوشش 
اس��ت و مش��خص نيس��ت از چه 
تاريخي پوشش آن فرو ريخته. بناي 
مدور برج مقبره با ارتفاع بيش از 15 
متر از س��طح زمين با مصالح خشت 
و گل ساخته ش��ده است. در داخل 
بنا محرابي به چش��م مي خورد كه از 
س��طح زمين ح��دود 1/5 متر ارتفاع 
دارد.تپه جوقين: تپه جوقين در واقع 
يك اثر معماري اس��ت كه ش��بيه به 
قلعه بزرگ اس��ت و براثر فرسايش 
به صورت تپه درآمده اس��ت. اش��يا 
و آث��اري كه از اط��راف اين تپه و از 
حفاري ه��اي غيرمجاز در اين تپه به 
دست آمده نشان مي دهد كه اين تپه 
ي��ك قلعه نظامي مرب��وط به دوران 
تاريخي )ساساني( است. اين تپه بين 
م��ردم محلي و بومي به قلعه يزدگرد 

سوم معروف است.
فرخن��ده  متب��رك  بقع��ه 
خات��ون)س(: اين بقعه در كنار جاده 
ش��هريار � آدران و در روستاي ويره 
ق��رار دارد. فرخن��ده خاتون)س( را 
خواه��ر امام��زاده داود)ع( مي دانند. 

بناي امامزاده به شكل هشت ضلعي 
و از خش��ت س��اخته شده است. هر 
ي��ك از اض��الع داخل��ي گنبدخانه 
داراي ط��اق نماهايي به عرض 140 
س��انتي متر اس��ت. در نزديكي ساقه 
گنبد يك نورگير كوچك تعبيه شده 
است. امامزاده فرخنده خاتون)س(، 
بنايي اس��ت ب��ا ي��ك گنبدخانه در 
جنوب و ايواني الحاقي در شرق كه 
به شكل يك داالن ورودي با فضايي 
چهارگوش و س��قف مس��طح كه از 
طري��ق دري فلزي به فضاي داخلي 
و از آن ج��ا به گنبدخانه راه مي يابد. 
گنبدخانه فضايي است هشت ضلعي 
كه در هر يك از اضالع هشتگانه آن، 
ط��اق نماهايي با س��قف جناقي به 
چشم مي خورد. قدمت بناي امامزاده 
فرخنده خاتون)س( به دوره صفويه 
باز مي گردد. اين اثر در فهرست آثار 

ملي قرار دارد.
* جاذبه هاي طبيعي

دشت شقايق اخترآباد: دهستان 
اخترآب��اد در فصل به��ار بويژه در 
رويش��گاه  ارديبهش��ت  اواس��ط 
ش��قايق هاي وحش��ي اس��ت. در 
بلندي هاي بخش مركزي دهستان 
و در دشت جنوبي و غربي اخترآباد 
ه��ر س��ال در ارديبهش��ت هزاران 
ش��قايق سرتاسر دش��ت را به رنگ 
قرمز در مي آورند كه چشم هر بيننده 
را خيره مي كند. با توجه به بررس��ي 
كل��ي وضع اس��تان ته��ران، منطقه 
گردش��گري اخترآباد، با بهره مندي 
از مجموعه اي از جاذبه اي تاريخي 
� فرهنگي بويژه طبيعت گردي يكي 
از مناطقي اس��ت كه امكان جذب 

گردشگران بسياري را دارد.
گزارش: مهدي خلج معصومي
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دشت شقایق

تخت رستم

شهريار؛ نگين سبز استان تهران

تپه جوقین

اختصاص اعتبار براي تكميل طرح 
ساماندهي گلزار شهداي چناران

چناران � خبرنگار اطالعات: »با اختصاص يك ميليارد ريال اعتبار 
از سوي سازمان بنياد شهيد خراسان رضوي، عمليات تكميلي طرح 
ساماندهي گلزار شهداي چناران بهشت زينب )س( آغاز مي شود و تا 3 

خرداد امسال به پايان مي رسد.«
رئيس بنياد شهيد چناران با بيان اين مطلب افزود: طوالني شدن اجراي 
طرح و وضع نامطلوب فعلي گلزار شهدا موجب نارضايتي خانواده  هاي 
شهدا شده بود كه با پيگيري هاي بنياد، اعتبار مورد نياز براي تكميل اين 

طرح اختصاص يافت.
اين  روستايي  شهداي  گلزار  ساماندهي  طرح  گفت:  نظرجاني 
شهرستان هم با اولويت روستاهاي بزرگ در سال جاري در دستور كار 

است كه با جلب مشاركت شوراهاي روستايي انجام مي شود.
به گفته نظرجاني، چناران در طول دفاع مقدس 382 شهيد، 240 
جانباز باالي 35 درصد، 86 مجروح و جانباز كمتر از 25 درصد و 42 

آزاده سرافراز تقديم انقالب كرده است.
او در ادامه در مورد خدمات ارائه شده به خانواده ايثارگران اين 
شهرستان گفت: توجه به مسائل فرهنگي خانواده هاي شهدا و حفظ 
حرمت و كرامت آنان، اولويت كار بنياد است كه در اين راستا بيش از 80 
دانشجو و 130 دانش آموز از خانواده هاي ايثارگران خدمات فرهنگي و 

آموزشي ارائه مي شود.
 به گونه اي كه 346 فرزند شهيد شهرستان تاكنون 93 نفر موفق به 
دريافت ديپلم، 14 نفر فوق ديپلم، 70 نفر ليسانس، 9 نفر فوق ليسانس و 

13 نفر موفق به كسب درجه دكترا شده اند.

حرفه آموزي 300 مددجوي
 كميته امداد چناران

و  كار  فرهنگ  ترويج  منظور  »به  اطالعات:  � خبرنگار  چناران 
كارآفريني و توانمندسازي مددجويان زيرپوشش كميته امداد امام خميني 
)ره( چناران و رسيدن به خودكفايي 300 نفر از مددجويان زيرپوشش اين 

نهاد در مراكز فني و حرفه اي و آموزشي آموزش ديدند.«
رئيس كميته امداد امام خميني )ره( چناران با اعالم اين خبر افزود: 
تاكنون به بيش از 750 نفر از سرپرستان خانوار تسهيالت  همچنين 
خودكفايي پرداخت شده كه از اين عده، 475 نفر در حال فعاليت هستند 
و بقيه به دليل رسيدن به خودكفايي از زير مجموعه حمايتي امداد خارج 

شده اند.
به گفته محمدعلي كوثري پارسال بيش از 3 ميليارد و 400 ميليون 
ريال از محل منابع داخلي به مددجويان داراي شرايط و متقاضي طرح 
خودكفايي تسهيالت اشتغال پرداخت شد. همچنين براي 150 متقاضي 
از سهميه اشتغالزايي منابع بانكي و 100 متقاضي از منابع داخل پرونده 

تشكيل شده است كه پس از بررسي به بانك معرفي مي شوند.
كوثري تامين مسكن مددجويان را يك ضرورت و يك دغدغه 
براي اين نهاد دانست و گفت: در سال 1389 به 51 نفر از متقاضيان 
طرح مقاوم سازي منازل روستايي از طريق بنياد مسكن وام 75 ميليون 
بنياد  و  امداد  نظارت  با  پرداخت شد و واحدهاي مسكوني  ريال 

مقاوم سازي شد.

چناران، رتبه اول استاني را
 در توسعه فضاهاي ورزشي دارد

چناران � خبرنگار اطالعات: »چناران در ساخت فضاهاي ورزشي، 
رتبه اول را در استان خراسان رضوي دارد.«

علي حسيني، فرماندار چناران با بيان اين مطلب افزود: از سه سال 
پيش تاكنون اجراي 286 پروژه ورزشي آغاز شده كه از اين تعداد 264 

پروژه مورد بهره برداري قرار گرفته است.
حسيني به سفرهاي رئيس جمهوري به چناران هم اشاره كرد و گفت: 
پس از اين سفرها دو سالن ورزشي چناران تكميل شد و دو سالن در شهر 

گلبهار افزوده شده است.

آگهي تصميمات 
شركت كارخانجات پارس الكتريك 
سهامي عام ثبت شده به شماره 8567 

وشناسه ملي 10100367182 
طبق صورتجلس���ه هيئت مديره مورخ 89/8/16 شركت مزبور 
كه در تاريخ 89/8/18 واصل گرديد: احمد شكرپور به كد ملي 
3781853942 به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري صنايع 
عمومي تامين به شناس���ه مل���ي 10102585130 به جاي 
مجتبي حجازي به كد مل���ي 1219839620 به عنوان عضو 
هيئت مديره براي بقيه مدت تص���دي انتخاب گرديد.مجيد 
متقي فربه كد ملي 1728673070 به س���مت رئيس هيات 
مديره و حس���ن معتمد رضايي به ك���د ملي 0042361109 
به سمت مدير عامل و نايب رئيس هيات مديره و احمد شكرپور 
به كد مل���ي 3781853942 و وحيد ج���واد زاده به كد ملي 
2200515618 و سيد ياس���رمهدي ابوترابي فرد به كد ملي 
0060258871 به سمت اعضاي هيات مديره براي بقيه مدت 
تصدي انتخاب ش���دند.امضاء كليه اوراق و اس���ناد تعهدآور از 
جمله، چك ،سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدير عامل و 
يكي ازاعضا هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر و در غياب 
مدير عامل با امض���ا متفق دو نفر از اعضا هيئت مديره همراه با 
مهر شركت و اوراق عادي و قراردادهاي كار با امضاء مدير عامل 

همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 32/26058

آگهي تصميمات شركت استعداد نيروي تهران 
سهامي خاص ثبت شده به شماره 135714 

و شناسه ملي 10101789150
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
89/8/5 شركت مزبور كه در تاريخ 89/8/5 واصل گرديد: رضا 
رحيمي به كدملي 0453523153 به س���مت بازرس اصلي و 
حميد مختاري به كدملي 0070206923 به س���مت بازرس 
علي البدل براي مدت يك س���ال انتخ���اب گرديدند. روزنامه 
كثيراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت تعيين 
گرديد. اعضاء هيئ���ت مديره به مدت 2 س���ال به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند: مهدي حاتم ب���ه كدملي 0041858506 
و محمدرض���ا حاتم به كدمل���ي 0052151761 ، به موجب 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 89/8/5 مهدي حاتم به سمت 
رئيس هيئت مديره، محمدرضا حاتم به س���مت نايب رئيس 
هيئت مديره، علي طبخي به كدملي 0063749165 خارج از 
هيئت مديره به سمت مديرعامل تعيين گرديدند. امضاء كليه 
اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چك، سفته، برات با امضاء رئيس 

هيئت مديره منفردا همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري 32/25528

آگهي تغييرات شركت پترو افرا خليج فارس 
سهامي خاص به شماره ثبت 332563 

و شناسه ملي 10103748114
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

مورخ 1389/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- موسس���ه حسابرس���ي و خدمات مالي و مديريت ايران 
مش���هود به عنوان بازرس اصلي، آقاي محمدرضا گلچين پور 
به شماره ملي 0042333814 به عنوان بازرس علي البدل براي 

يك سال مالي انتخاب گرديدند.
2- اعضاء هيئت مديره تا تاري���خ 1391/07/15 به قرار ذيل 

انتخاب گرديدند:
آقاي حس���ن افراشته پور به ش���ماره ملي 0037184776 و 
آقاي داود افراش���ته پور به شماره ملي 0037184768 و آقاي 
مهدي افراشته پور به ش���ماره ملي 0066337550 تا تاريخ 

1391/07/15
در تاريخ 1389/08/25 ذيل دفتر ثبت ش���ركتها و موسسات 

غيرتجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 
واحد ثبتي تهران كد: 1202642

آگهي تصميمات شركت بامدژ طرح 
سهامي خاص ثبت شده به شماره  126594 

و شناسه ملي  10101700006
طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق العاده 
مورخ 89/5/4 ش���ركت مزبور كه در تاريخ 89/8/15 واصل 
گرديد: اعض���اء هيئت مديره به مدت دو س���ال به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند. شركت مهندس���ان مشاورسازه به شناسه 
ملي 10100525983 به نمايندگ���ي بابك اميراني كدملي 
0039272451 � مهدي فياض فاضلي كدملي 2720159352 
� نيوشا قادسي كدملي 0039442144 تعداد اعضاي هيئت 
مديره مركب از 3 نفر عضو اصلي مي باشد لذا ماده مربوطه در 
اساس���نامه به شرح فوق اصالح مي گردد. بموجب صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 89/5/4 بابك اميراني به س���مت رئيس 
هيئت مديره و مهدي فياض فاضلي به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و گودرز صرافي )خارج از اعضا( به س���مت مديرعامل 
تعيين گرديدند و امضاء كليه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو 
نفر از اعضاي هيئت مديره با حق توكيل به ساير اعضاي هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري 32/26069

آگهي تغييرات 
شركت ساختماني  و خدمات مهندسي  به پخش  

سهامي خاص به شماره ثبت 334608 
و شناسه ملي 10103719791 

به استنادصورتجلس���ه هيئت مديره   مورخ 1389/07/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند:
شركت زرين پخش بهشهر سهامي خاص با نمايندگي آقاي 
جعفر بيرالوند به سمت رئيس هيئت مديره و شركت به پخش 
داروي بهشهر سهامي خاص با نمايندگي آقاي علي سهرابي كيا 
به س���مت نائب رئي���س هيئت مديره و ش���ركت به پخش 
سهامي عام با نمايندگي محمد روشن كوكب ها به سمت عضو 
هيئت مديره و آقاي محمد روش���ن كوكب ها به نمايندگي از 
شركت به پخش سهامي عام به شماره ثبت 15137 به سمت 

مدير عامل .
2- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته 
و بروات قراردادها و عقود اس���المي با امضا مدير عامل و يكي 
از اعض���اء هيئت مديره با مهر ش���ركت معتبر خواهد بود و 
س���اير نامه هاي اداري با امضا مدير عامل و مهر شركت معتبر 

مي باشد.
در تاريخ 1389/08/30 ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 
واحد ثبتي تهران  كد:1198559

آگهي تغييرات شركت فن آوری سامانه هاي 
 هوشمند داده گستررهام سهامي خاص

 به شماره ثبت 373247 و شناسه ملي10320233244 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده 

مورخ1389/08/10تصميمات ذيل اتخاذشد:
1-آقاي علي كش���اورز باحقيقت به ش���ماره ملي0061622214 
به عنوان ب���ازرس اصلي،آقاي مهدي ش���فيع به ش���ماره ملي 
0321551354 به عنوان بازرس علي البدل براي يك س���ال مالي 

انتخاب گرديدند.
2-روزنامه كثيراالنتشار))اطالعات(( جهت نشر آگهي هاي شركت 

انتخاب شد.
3-اعض���اء هيئت مديره تا تاريخ1391/08/10 به قرارذيل انتخاب 

گرديدند:
آقاي فرشيد اردكاني به شماره ملي0071000331 و خانم اقدس 
قرشي به ش���ماره ملي0041007484 و آقاي محمود اردكاني به 

شماره ملي4322490182تا تاريخ1391/08/10 
درتاريخ1389/08/25ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري 

ثبت و مورد تاييد و امضاء قرارگرفت.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 
واحدثبتي تهران

كد:1210837

آگهي تصميمات شركت شهد
سهامي عام ثبت شده به شماره 212062 

و شناسه ملي 10100434786
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 89/8/10 
ش���ركت مزبور كه در تاريخ 89/8/15 واصل گرديد:ترازنامه و 
حساب س���ود و زيان سال مالي منتهي به 89/4/31 به تصويب 
رسيد.موسسه حسابرس���ي و خدمات مجربان پويا به شناسه 
ملي 10100468935 به س���مت بازرس اصل���ي و اكبروقار 
كاشاني به كد ملي 0043320780 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت يك س���ال انتخاب گرديدند.روزنامه كثيراالنتشار 
اطالع���ات جهت درج آگهي  هاي ش���ركت تعيي���ن گرديد. 
اعضاء هيئت مديره به مدت 2 س���ال به ق���رار ذيل انتخاب 
گرديدند:شركت توسعه صنايع شهدآذربايجان به شناسه ملي 
10102531514 و به نمايندگي محمدرضا رباني اصفهاني به 

كد ملي 1284520781
-ش���ركت قند اروميه به شناس���ه ملي10220007941 و به 
نمايندگي محمد جعفرنيا خرانق به كد ملي 00470989290- 
حس���ن زنجاني به كد ملي 2971670465-مهدي زنجاني 
به كد ملي 2971733165 – حس���ين ش���اهگلي به كد ملي 
1375568681-به موجب صورتجلس���ه هيئت مديره مورخ 
89/8/10 حسن زنجاني به سمت رئيس هيئت مديره و محمد 
جعفر نيا خرانق به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مدير عامل 
تعيين گرديدند.امضاء كليه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور از 
جمله چك،سفته،برات و قراردادها و عقود اسالمي با امضاء ثابت 
مدي���ر عامل به اتفاق  يكي از اعضاي هيات مديره همراه با مهر 
شركت و اوراق عادي و مراس���الت با امضاء مدير عامل منفرداً 
همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.حدود اختيارات مدير عامل 

به شرح صورتجلسه تعيين گرديد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 32/25892

آگهي تغييرات شركت آسان بر و پله برقي اطلس نويد ايرانيان 
سهامي خاص به شماره ثبت 357107 و شناسه ملي 10104060102

به استنادصورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/08/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد:

پژوهش و مطالعات و بررسي فني و اقتصادي تاسيس آزمايشگاه-برگزاري دوره هاي آموزشي براي پرسنل داخلي شركت در سمينارها 
و ترتيب نمايش���گاه ها وهمايش ها مشاركت با شركت ها و موسسات داخلي و خارجي و شركت هاي تحقيقاتي- اخذتسهيالت از بانكها 
و موسس���ات مالي و اعتباري ش���ركت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي ايجاد نمايندگي در داخل و خارج اخذ نمايندگي از 
شركت هاي داخلي وخارجي اعطاي نمايندگي به ش���ركت هاي داخلي وخارجي – بازرس فني انواع آسانسور پله هاي برقي سكوهاي 
متحرك ليفت تراك ها جرثقيل ها در داخل و خارج از كش���ور بازرسي كاال و مواد و محصوالت و تجهيزات صنعتي و قطعات صنعتي در 

داخل و خارج از كشور.
درتاريخ 1389/08/24 ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري - واحدثبتي تهران كد:1209247

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران واقع در شهرستان چالوس در نظر دارد انجام خدمات پرسنلي 
در بخش خدمات عمومي خود را به تعداد 19 نفر در حوزه استحفاظي )امورهاي محمودآباد، نور، نوشهر، 
چالوس، حوزه س���تاد، عباس آباد، تنكابن، رامسر و بخش���هاي تابعه( را به شرح ذيل از طريق مناقصه 

عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
»زمان و نحوه مناقصه عمومي«

الفـ  مدت انجام كار: از 1390/2/1 لغايت 1391/1/31
بـ  زمــان دريافت اســناد مناقصه: در صورت تمايل نماينده آن ش���ركت ميتواند پس از واريز 
مبلغ 100/000 ريال به حساب سپهر به ش���ماره 0101822117002 بانك صادرات شعبه مركزي 
نوشهر جهت دريافت اس���ناد مناقصه از روز پنج ش���نبه مورخ 89/12/26 لغايت روز سه شنبه مورخ 
1390/1/16 به نش���اني اينترنتي   WWW.bargh – gmaz.ir  مراجعه و پيشنهاد خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداري روز يكش���نبه مورخ 1390/1/28 به دفتر امور بازرگاني اين شركت واقع در نوشهر 
تحويل و رس���يد دريافت دارند. ضمناً اين آگهي در س���ايت پايگاه اطالع رساني ملي مناقصات كشور

 http://iets.mporg.ir و سايت توانير www.tavanir.org.ir در دسترس مي باشد.
جـ  هزينه آگهي مناقصه برعهده برنده مي باشد.

دـ  زمان بازگشايي روز دوشنبه مورخ 1390/1/29 مي باشد و زمان بازگشائي ساعت 9 صبح خواهد 
بود و شركت در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است

رـ  مبلغ تضمين شــركت در مناقصه به مبلغ 96/632/115 ريال مي باشد كه بصورت ضمانتنامه 
بانكي و يا چك بانكي عهده بانك و يا واريز به حس���اب 16720405/50 نزد بانك ملت شعبه مركزي 

چالوس )چك مسافرتي و چك شخصي قابل قبول نمي باشد.(
محل تامين منابع: اعتبار پروژه از منابع داخلي تامين شده است.

حضور يك نفر از طرف پيشنهاددهندگان با ارائه معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكت ها آزاد مي باشد.
� به پيش���نهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پيش���نهادهايي كه بعد از مدت مقرر ارائه شود 

ترتيب اثر داده نمي شود
»نوع انجام خدمات پرسنلي«

4� بخش خدمات عمومي شامل )نظافتچي، آبدارچي با نظر كارفرما(
»شرايط عمومي«

1� شركت كننده مي بايست داراي پروانه رسمي فعاليت از مراجع ذيصالح در ارتباط با انجام كار خدمات 
پرسنلي و توانايي صدور فيش حقوقي و ساير اطالعات پرسنلي را داشته باشد.

2� شركت كننده مي بايست حداقل دو سال س���ابقه كار مفيد در انجام كار خدمات پرسنلي همراه با 
رضايتنامه از سازمان و ارگانهاي طرف قرارداد داشته باشد.

3� واگذاري انجام كار خدمات پرسنلي به پيمانكار برابر نظر كارفرما خواهد بود.
4� حضور يك نماينده از پيمانكار در حوزه مركز و پيگيري س���اير موارد پرسنل در كل محدوده شركت 

الزامي است.
5� تكميل فرم ارزيابي ارائه شده در اسناد مناقصه الزامي مي باشد.

� مناقصه مذكور دو مرحله اي مي باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شركت توزيع نيروي برق 
استان مازندران
)سهامي خاص(

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره 31ـ89/9
)نوبت دوم(

اموربازرگاني شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران

سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، درنظردارد خريد ، نصب و راه اندازي 
و پش���تيباني سخت افزاري و نرم افزاري 10 دستگاه نمايشگر ش���هري جهت ساختمان هاي خود واقع 
 در  ش���هر تهران  راازطريق مناقصه عمومي يك مرحله اي و انعقاد قرارداد به ش���ركت هاي واجد شرايط

 واگذار نمايد : 
1- ش���ركت هايي كه در زمينه  فوق فعاليت و داراي گواهي ثبت ش���ركت ها مبني بر اعتبار اساسنامه و 
ارتباط موضوع شركت با موضوع مناقصه مي  باشند ،مي توانند جهت دريافت  اوراق مناقصه  ظرف مدت  
4 روز كاري ازتاريخ  90/1/14 ، باارائه معرفي نامه به نش���اني : تهران ، خيابان باب همايون ، خيابان داور   
روبروي دادگس���تري ، سازمان امور مالياتي كش���ور ، طبقه اول ، اتاق 143  و يا به سايت  اين سازمان 
  www.iets.mporg.ir و پايگاه ملي  مناقصات به نشاني   www.intamedia.ir به نش���اني اينترنتي

مراجعه نمايند . 
2- ميزان س���پرده  ش���ركت درمناقصه  به مبلغ  100/000/000 ريال مقطوع مي  باشد كه بايستي  به 
حس���اب جاري ش���ماره 37428/04  اداره كل  امور مالي سازمان امور  مالياتي كشور نزد بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران  واريز و يا  به صورت ضمانتنامه معتبربانكي )بدون قيد و شرط ( در وجه سازمان 

امور مالياتي ارائه گردد  . 
3-ضمنا كليه هزينه هاي مترتب بر درج آگهي  اين مناقصه  برعهده شركت  برنده  مناقصه خواهدبود . 

روابط عمومي سازمان  امور مالياتي كشور 

سازمان امور مالياتي كشور

 آگهـي مناقصه عمومـي  
 يك مرحله اي  نمايشگرهاي شهري 

5346/ م الف
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ايجاد 18 هزار شغل در چهارمحال 

و بختياري
شهركردـ  خبرنگار اطالعات: افزون بر 18 هزار شغل پارسال در راستاي 

چهارمحال و بختياري ايجاد شد.
مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري با اعالم خبر باال 
افزود: اين ميزان اشتغال كه در بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن 
و خدمات ايجاد شده، نسبت به ميزان اشتغال پيش بيني شده، 129/5 درصد 
رشد داشته است.سلطاني گفت: اداره هاي مسكن و شهرسازي با 306 درصد، 
آموزش و پرورش با 800 درصد سازمان حمل و نقل 163 درصد و بازرگاني 
286 درصد و فني و حرفه اي 132 درصد بيشترين اشتغال را ايجاد كردند.
او در ادامه از اجراي مطالعات سند توسعه اشتغال برنامه توسعه پنجم 28/5 
درصد پيشرفت خبر داد و گفت: اين مطالعات تا خرداد امسال به پايان خواهد 
رسيد و براي هر شهرستان اين استان يك سند توسعه و اشتغال پيش بيني 
خواهد شد و براي تمامي اداره ها هم سند توسعه و اشتغال ايجاد خواهيم كرد.
او به بنگاه هاي زودبازده  هم اشاره كرد و افزود: در اين بنگاه ها 36 هزار نفر 
اشتغال ايجاد و در مجموع براي 2718 طرح، تسهيالت باالي 100 ميليون 
ريال پرداخت شده است، كه از اين تعداد فقط 1/8 درصد آنها تحقق نيافت.

سلطاني در ادامه به ثبت نام سهام عدالت كارگران فصلي اشاره كرد و افزود: 
ثبت نام براي سهام عدالت اين كارگران به مدت سه ماه از طريق سياست انجام 
خواهد شد.وي افزود: درآينده 20 درصد منابع صندوق مهررضا)ع( به اشتغال 
خانگي اختصاص خواهد يافت و از محل سپرده هاي قرض الحسنه بانك ها 

نيز مبلغي به اين كار تعلق مي گيرد.

نخستين فرماندار پيشوا معرفي شد
پيشواـ  خبرنگار اطالعات: با  حضور عباس زاده مشكيني مديركل 
سياسي وزارت كشور و دكتر مرتضي تمدن استاندار تهران، بهرام ستاري 

به عنوان نخستين فرماندار پيشوا معرفي و مشغول به كار شد.
فرماندار پيشوا داراي مدرك تحصيلي فوق  ليسانس علوم سياسي است و 
مشاغلي گرمسار، راميان، فرماندهي سپاه، مديركل حراست، مديركل بازرسي 

و دبير اجرايي پدافند عامل كشور را در كارنامه خود دارد.
همچنين مقارن با معرفي نخستين فرماندار پيشوا نخستين جلسه شوراي 

اداري اين شهرستان با حضور استاندار تهران برگزار شد.
استاندار تهران در اين جلسه گفت: پيشوا يك نام شناخته شده در تاريخ 
انقالب اسالمي و محل قيام 15 خرداد 1342 است و يك مكان عادي نيست.

وي همچنين گفت: با اجراي كامل هدفمند كردن يارانه ها هيچ فقيري 
در كشور باقي نمي ماند.وي افزود ايجاد 400 هزار شغل در استان تهران از 
هدف گذاري هاي  امسال است و رئيس جمهوري مقرر كرده است كه  امسال 
2/5 ميليون شغل در كشور ايجاد شود.استاندار تهران خطاب به فرماندار پيشوا 
گفت: با توجه به مردمي بودن دولت مبادا در اتاق شما بر روي مردم بسته باشد 
مردم بايد با شما احساس امنيت و آسايش داشته باشند و جرأت كنند حرف 
خود را مطرح كنند در غير اين صورت معنايش اين است كه ما مردمي نيستيم.
تمدن در ادامه گفت: ايجاد تشكيالت شعبه هاي جديد بسته است اما مديران 
شهرستان ها بايد از طريق رايزني نسبت به تأسيس ادارات در شهرستان هاي 

خود اقدام كنند.

آغاز ساخت كتابخانه مركزي نيشابور 
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: »ساخت كتابخانه مركزي نيشابور پس از 

سال ها انتظار مردم و پيگيري مسئوالن در دولت دهم عملياتي شد.«
رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان نيشابور با بيان اين مطلب 
افزود: از ساليان گذشته، يكي از آرزوهاي همه شهروندان فرهنگدوست 
و كتابخوان نيشابوري، ساخت كتابخانه مركزي اين شهر بود كه يكي از 
دغدغه هاي مسئوالن هم به شمار مي رفت و پس از پيگيري هاي مستمر و 
برگزاري جلسات متمادي، باالخره اين خواست مردم به واقعيت پيوست و 

ساخت كتابخانه مركزي نيشابور عملياتي شد.
محمد زماني گفت: در آخرين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي 
شهرستان نيشابور، شهرداري و شوراي اسالمي نيشابور با واگذاري 3000 متر 

مربع زمين از بوستان ارغوان واقع در شهرك قدس نيشابور موافقت كردند.
او ادامه داد: در حال حاضر پيگيري مراحل واگذاري قانوني زمين از 
سوي شهرداري و شوراي اسالمي نيشابور هستيم كه سند آن تنظيم و در 
اختيار اداره كتابخانه ها قرار گيرد.او گفت: پروژه ساخت كتابخانه مركزي 
نيشابور به عنوان دومين پروژه عمراني شهرستان از بودجه فرهنگي استان 
مصوب شده است.زماني ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري تمامي مسئوالن 

شهرستان، به زودي شاهد ساخت اين مركز فرهنگي در نيشابور باشيم.

برگزاري همايش كانون هاي 
فرهنگيـ  هنري مساجد شهرضا

شهرضاـ  خبرنگار اطالعات: همايش كانون هاي فرهنگيـ  هنري مساجد 
شهرضا برگزار شد.

در اين همايش كه با حضور نماينده دبير ستاد عالي كانون هاي فرهنگيـ  
هنري مساجد استان اصفهان، حجت االسالم يعقوبي امام جمعه شهرضا مهندس 
مرتضوي فرماندار شهرضا و مدير مسئوالن و ائمه جماعت مساجد در مسجد 
اميرالمومنين)ع( محله قشقايي شهرضا برگزار شد، سيدضياء موسوي رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرضا پيرامون رشد و گسترش خانه هاي نور، طرح 
تالوت نور و مشكالت و كمبودهاي كانون هاي فرهنگيـ  هنري مطالبي بيان 
كرد.حجت االسالم والمسلمين قرقاني نماينده دبير ستاد عالي كانون هاي فرهنگي 
ـ هنري مساجد استان اصفهان نيز درباره اهميت نقش مساجد در حل مشكالت 
و معضالت اجتماعي و رفع مشكالت جوانان سخن گفت.  در اين مراسم از 
امام جمعه،فرماندار، رئيس ورابط اداره فرهنگ و ارشاداسالمي شهرضا،مدير 
مسئوالن كانون هاي محمدرسول اهلل)ص( و انصارالحسين و الهدي همچنين از 
امام جماعت كانون حضرت ابوالفضل)ع( و غدير، منظريه و شكوفه هاي بهشت 

كوثر از طرف دبيرخانه كانون هاي فرهنگي هنري مساجد تقدير شد.

معرفي رئيس جديد اداره برق بافق
بافقـ  خبرنگار اطالعات: آيين توديع و معارفه روساي پيشين و جديد اداره 

برق شهرستان بافق برگزار شد.
در اين مراسم ابوالفضل ماندگاري به عنوان رئيس جديد اداره برق شهرستان 

بافق معرفي شد و از خدمات رئيس پيشين اين اداره قدرداني به عمل آمد.
محمدرضا صحتي مديرعامل شركت توزيع برق استان يزد با بيان مطلب 
باال، افزود: گستردگي و وسعت خطوط انتقال برق استان و بروز عوامل جوي 
باعث شده است تا براي حفظ شبكه هاي توزيع و نگهداري از خطوط فشار 
ضعيف و متوسط، ماموران اين شركت شبانه روز تالش كنند تا توزيع برق و 
سرويس دهي به خوبي انجام شود.وي انرژي الكتريكي را يكي از شاخص ترين 
عوامل توسعه پايدار اعالم كرد و گفت: اين انرژي با زندگي مردم عجين شده و 
براي خانواده ها رفاه و آسايش به همراه داشته است.صحتي، بر مصرف بهينه برق 
تاكيد كرد و گفت: صرفه جويي در مصرف اين انرژي به نفع مردم و دولت است 
و موجب كاهش هزينه ها مي شود.وي ساخت پست 400 كيلوولت بافق، تكميل 
رينگ 132 كيلوولت پست روستايي كوشك و معدن چغارت، توسعه فيدر 
كوشك براي خط بهاباد و ساخت خط 400 كيلوولت دو مداره مهدي آبادـ  بافق 
را از مهمترين طرح هاي در دست اجراي شركت توزيع برق استان در شهرستان 
بافق برشمرد و گفت: اين طرح ها با سرمايه گذاري 450 ميليارد ريال اجرا و بستر 
توسعه صنعتي آماده خواهد شد.بخشدار مركزي بافق هم در اين مراسم نيازهاي 
حوزه فعاليت خود را برشمرد و خواستار بازسازي شبكه فرسوده برق دهستان 
سبزدشت، تاسيس نمايندگي اداره برق در سبزدشت، تامين برق مجتمع ورزشي 

كارگران و واحدهاي مسكوني محله فاطميه روستاي كوشك بافق شد.

جاسازي يك تن پوشاک زير الوار هاي چوب 
انتظامي شهرضا در  شهرضا ـ خبرنگار اطالعات: ماموران فرماندهي 
بازرسي از يك دستگاه كاميون حامل الوار چوب بيش از يك تن پوشاك قاچاق 

را از زير الوارها كشف و ضبط كردند . 
 سرهنگ خسرو احمدي فرمانده انتظامي شهرضا گفت: ماموران انتظامي 
مستقر در ايست و بازرسي شهيد امامي اين فرماندهي هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري يك دستگاه كاميون را متوقف و به رفتار راننده كاميون كه حامل الوارهاي 
چوبي بود، ظنين شدند و كاميون را مورد بازرسي قرار دادند. وي اضافه كرد: در 
بازرسي ازكاميون مذكور يك تن و 440 كيلو گرم پوشاك خارجي قاچاق كه زير 
الوارهاي چوب جاسازي شده بود، كشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرضا 
گفت: طبق نظر كارشناسان گمرك استان اصفهان ارزش ريالي محموله كشف 
شده 480 ميليون ريال برآورد شده است.  احمدي افزود: راننده خودرو به اتهام 
حمل كاالي قاچاق دستگير و خودرو وي نيز توقيف شده وپوشاك مكشوفه نيز 

تحويل اداره گمرك استان شده است. 

خبرنگار اطالعات در اردبيل؛ 
برگزيده جشنواره بخش گردشگري

اردبيل ـ خبرنگار اطالعات: در سومين جشنواره گردشگري و رسانه 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يعقوب شاددل خبرنگار 
اطالعات در اردبيل به عنوان نفر سوم اين جشنواره در بخش خبر و گزارش 
خبري برگزيده شد.در اين مراسم لوح تقدير و كمك هزينه سفر به مشهد مقدس 

به خبرنگار اطالعات اعطا شد.

اصفهان - خبرنگار اطالعات: شركت فوالد مباركه اصفهان با پرداخت 
855 ميليارد تومان به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
)ايميدرو( مالك فوالد هرمزگان شد و ظرفيت توليد خود را به 7 ميليون تن 

افزايش داد. 
  مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان با بيان اينكه اين شركت مالك 
قطعي فوالد هرمزگان شده است، افزود: فوالد مباركه با استفاده از منابع داخلي 
و در پيش گرفتن روش هاي مختلف فروش توانست منابع مالي خريد اين 

واحد 1/5 ميليون تني را تامين كند.  

محمد مسعود سميعي نژاد به نقش فوالد مباركه براي تحقق چشم انداز 
فوالد كشور و سياست هاي دولت و وزارت صنايع و معادن اشاره كرد و افزود: 
بر اساس برنامه پنجم توسعه كشور ظرفيت توليد فوالد خام بايد به 42ميليون 

تن برسد. 
او سهم فوالد مباركه از توليد فعلي فوالد خام را بيش از 47 درصد اعالم 
كرد و افزود: هم اكنون فوالد مباركه با ظرفيت توليد 5/2 ميليون تن فوالد بيش 
از 47 درصد ظرفيت توليد فوالد كشود را به خود اختصاص داده است. سميعي 
نژاد، برنامه اين شركت را حفظ سهم خود در توليد فوالد كشور و افزايش 

ظرفيت اين واحد فوالد سازي به 11 ميليون تن تا پايان برنامه توسعه اعالم كرد 
و گفت: فوالد مباركه براي حفظ سهم 47 درصدي خود در توليد فوالد مباركه 
در كنار به ظرفيت رساندن طرح هاي توسعه به طرح هاي ديگر نيز نياز دارد تا 
بخشي از توان خود را در اين طرح ها به كار گيرد تا بتواند ظرفيت توليد 25 
ميليون تن فوالد را در آينده محقق كند.   وي به طرح هاي توسعه اي اين شركت 
اشاره كرد و افزود: اخيرا شركت فوالد مباركه در راستاي اهداف توسعه اي خود 
قرار داد ساخت خط گندله سازي 5 ميليون تني سنگ آهن سنگان را نهايي كرده 

است تا ازاين طريق مواد اوليه مورد نياز توليد فوالد خود را تامين كند. 

 شركت فوالد مباركه، مالك فوالد هرمزگان شد

اطالعات:  خبرنگار  ـ  يزد 
بيمارستان  جايگزين شهيد رهنمون 

سال 92 به بهره برداري مي رسد.
پروژه  مدير  افخمي  علي 
بيان  با  رهنمون  شهيد  بيمارستان 
خبرنگاران  بازديد  در  باال،  مطلب 
شهيد  جايگزين  بيمارستان  از 
رهنمون افزود:  اين بيمارستان 280 
تختخوابي در دو فاز در حال اجرا 
است و تا پايان سال 92 به طور كامل 

مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
مركز  تنها  اين  داد:  ادامه  وي 

تروماي استان يزد به شمار مي رود 
كه با اعتبار 30ميليارد تومان در حال 

ساخت است.
وي افزود: اعتبار ساخت اين 
و  پرخير  سفر  محل  از  بيمارستان 
بركت مقام معظم رهبري و سفر دوم 
رئيس جمهوري و هيأت دولت به 

استان يزد تأمين شده است.
افخمي با اشاره به مشخصات 
فني اين بيمارستان گفت: بيمارستان 
شهيد رهنمون در زيربناي 30هزار 
مترمربع و در نه طبقه در حال ساحت 

است.
اين  پيشرفت  او،  گفته  به 
بيمارستان در مرحله اسكلت سازي 
پروژه  كل  اما  است  90درصدي 
بيمارستان شهيد رهنمون هم اكنون 
از پيشرفت 25درصدي برخوردار 

است.
افخمي افزود: فاز نخست اين 
سال  فروردين  پايان  تا  بيمارستان 
آينده به پايان مي رسد و فاز دوم نيز 
كه قرارداد تكميل آن سه ساله است، 
تا پايان سال 92 تكميل خواهد شد.

عالي  كيفيت  بر  تأكيد  با  وي 
يك  گفت:  بيمارستان  اين  اجراي 
اين  آخر  طبقه  در  نيز  پدبالگرد 
ساختمان پيش بيني شده است كه 
حوادث ترافيكي را پوشش مي دهد.

اميرحسين اميرحيدري رئيس 
بيمارستان شهيد رهنمون نيز در اين 
بازديد با بيان اين كه براي ساخت اين 
بيمارستان مشكل مالي نداريم، روند 
ساخت بيمارستان را داراي پيشرفتي 

قابل توجه دانست.
تالش ها  از  قدرداني  با  وي 

و پيگيري هاي استاندار يزد براي 
ساخت اين بيمارستان افزود: نيرو 
يزد  استاندار  مضاعف  تالش  و 
سبب پيشرفت كار تا اين حد شده 

است.
همكاري هاي  از  همچنين  او 
راهنمايي و رانندگي و ساماندهي 
ساخت  خاطر  به  كه  ترافيكي 
شلوغ ترين  از  يكي  در  بيمارستان 
است،  شده  ايجاد  يزد  خيابان هاي 

قدرداني كرد.
بازديد خبرنگاران از پروژه هاي 

مهم عمراني شهرستان يزد در نهمين 
رسانه  اصحاب  شهرستاني  سفر 
يزد،  فرماندار  استان،  اين  مركز 
و  علوم پزشكي  دانشگاه  رئيس 
مشاور استاندار نيز خبرنگاران را 
همراهي كردند. خبرنگاران پيش 
خاتم،  شهرستان هاي  به  اين  از 
تفت، ابركوه، بافق، بهاباد، صدوق، 
مهريز، طبس سفر كرده اند و پس از 
يزد، شهرستان هاي ميبد و اردكان 
خبرنگاران  سفر  مقصد  امسال 

خواهند بود.

اهوازـ  خبرنگار اطالعات: 40درصد از افراد زير پوشش و آسيب پذير 
كميته امداد امام خميني)ره( داراي قابليت حرفه آموزي و اشتغالزايي هستند.

حسين انواري سرپرست كميته امداد امام خميني)ره( كشور با بيان مطلب 
باال، افزود: در همين راستا ارائه آموزش هاي فني وحرفه اي به افراد زير پوشش 
از برنامه هاي كميته امداد امام خميني)ره( است كه از اين طريق افراد با ايجاد 

مشاغل خانگي تا حدودي خواهند توانست بر مشكالت غلبه كنند.

او با اشاره به بخش اشتغال هاي كوچك گفت: تاكنون آنگونه كه بايد در 
اين زمينه كار نشده است لذا بايد در اين بخش فعاليت بيشتري صورت گيرد.

وي افزود: يكي از مشكالتي كه بيشتر مددجويان با آن مواجه هستند 
ورود به بازار فروش كاالهاي توليدي است و اين كميته تالش مي كند تا با ارائه 

تسهيالت چرخه توليد اين قشر متوقف نشود.
حسين انواري با اشاره به رفع مشكل مسكن مددجويان زير پوشش و 

اقدام هاي انجام شده با مشاركت دولت، گفت: از طرح هاي مسكن مهر نيز در 
جهت رفع مشكل مددجويان زير پوشش استفاده خواهد شد.سرپرست كميته 
امداد امام خميني)ره( با اشاره به شناسايي 145هزار خانوار آسيب پذير و در 
معرض آسيب در كشور گفت: امسال 30هزار خانوار زير پوشش كميته امداد 
امام خميني)ره( قرار خواهند گرفت.وي افزود: قانون هدفمندي يارانه ها در 

تقويت توان اقتصادي خانوارهاي روستايي بسيار مفيد بوده است.

بهره برداري از بيمارستان شهيد رهنمون يزد در سال 92

افراد زير پوشش كميته امداد قابليت حرفه آموزي را دارند

رشتـ  خبرنگار اطالعات: 221 
روستا با جمعيت 31 هزار نفر در سال 
1390 در استان گيالن از نعمت گاز 

برخوردار خواهند شد.
مديرعامل شركت گاز گيالن با 
اعالم اين مطلب و تشريح برنامه هاي 
 1390 سال  برنامه هاي  و  شده  اجرا 
گازرساني در استان افزود: 155 روستا 
با 20 هزار خانوار در سال 89 از نعمت 
گاز بهره مند شدند و در اين رابطه 19 
ميليارد تومان براي گازرساني در اين 
مناطق هزينه شد.وي افزود: همچنين 
براي ايجاد زير ساخت خطوط فشار 
اين  در  ايستگاه ها  نصب  و  متوسط 
روستاها 11 ميليارد تومان هزينه شده 
است و 61 جايگاه سي ان جي در حال 
خدمات رساني به خودروهاي گازسوز 

هستند.
مهندس سيدجالل نورموسوي با 
اشاره به اين كه خدمات رساني خوبي 
از سوي جايگاه هاي سي ان جي انجام 
مي شود گفت: استان گيالن رتبه نخست 
ساخت جايگاه هاي سي ان جي را در 

كشور كسب كرده است.
وي گفت: مصرف گاز استان در 
سال 88 به ميزان 188 ميليون مترمكعب 
به 227  درسال 89  رقم  اين  كه  بود 

افزود:  رسيد.وي  مترمكعب  ميليون 
طرح هاي گازرساني به 131 روستا كه 
13 هزار خانوار ساكن آنها هستند در 
دست اجرا است كه پيش بيني مي شود 
براي اجراي اين طرح 20 ميليارد تومان 
هزينه شود.وي گفت: استان گيالن از 
نظر مصرف گاز در اقليم 3 و 4 قرار 

دارد و نحوه محاسبه گاز بهاي هر 200 
مترمكعب گاز مصرفي، 30 تومان به 
ازاي هر متر مكعب است كه اين رقم به 

صورت پلكاني افزايش مي يابد.
مديرعامل شركت گاز گيالن در 
ادامه گفت: در سال 89 به ميزان 109 
هزار كيلومتر شبكه گذاري و 345 هزار 

انشعاب نصب شده است و 550 هزار 
مشترك در استان از نعمت گاز بهره مند 

هستند.
وي افزود: 99/5 درصد خانوار 
شهري و 55 درصد خانوار روستايي 
در استان گيالن از نعمت گاز بهره مند 

هستند.

بهره مند  شهرهاي  تعداد  وي 
از نعمت گاز در استان گيالن را 46 
شهر اعالم كرد و افزود: گازرساني به 
سه شهر جيرنده، پره سر و ديلمان، در 
برنامه هاي آينده شركت گاز استان قرار 
دارد و عمليات اجرايي آن بزودي آغاز 
خواهد شد.وي گفت: در سفر دور اول 
و دوم رئيس جمهوري مصوبات خوبي 
در زمينه توسعه گازرساني داشتيم كه 
در اين رابطه 394 روستا از نعمت گاز 

بهره مند شدند.
افزود: در اجراي مصوبات  وي 
دور سوم سفر رئيس جمهوري طرح 
گازرساني به 450 روستا را در دستور 
اجراي  به  سپس  داريم.وي  قرار  كار 
قانون هدفمندي يارانه ها و نحوه صحيح 
مديريت مصرف گاز خانگي توسط 
خانوارها در سطح استان اشاره كرد و 
گفت: با اجراي اين قانون مشتركين 
گاز نسبت به سال هاي گذشته مصرف 
كمتري داشته اند.مديرعامل شركت گاز 
استان گيالن در ادامه از اجراي طرح 
هميار گاز با همكاري سازمان آموزش و 
پرورش استان گيالن در سطح مدارس 
استان خبر داد و با اشاره به اهداف اين 
بسته هاي  طرح  اين  در  گفت:  طرح 
آموزشي توسط شركت گاز در اختيار 

آنها  و  مي گيرد  قرار  دانش آموزان 
مي توانند در مصرف گاز خانواده هاي 
خود نظارت و كنترل داشته باشند و در 
اطالع رساني به شركت گاز موثر باشند.
وي استفاده از تجهيزات گاز سوز با 
راندمان باال براي مصرف كنندگان گاز 
خانگي را حائز اهميت خواند و افزود: 
مصرف كنندگان گاز خانگي در صورت 
تعويض بخاري هاي قديمي و فرسوده 
و دو جداره كردن پنجره ها و شيشه هاي 
ساختمان خود مي توانند مصرف گاز 

خانگي خود را كاهش دهند.
گاز  كنتور   8800 گفت:  وي 
در سال 89 داراي نقص فني بود كه 
و  تعمير  خصوصي  بخش  توسط 

تعويض شد.
استان  گاز  شركت  مديرعامل 
گيالن با اشاره به اين نكته كه چهار 
مورد حادثه منجر به فوت در سال 89 
در استان به وقوع پيوسته است گفت:  
طرح بيمه مشتركين شهري و روستايي 
به مرحله اجرا در آورده ايم و با گرفتن 
مبلغ 50 تومان از مشتركين روستايي 
و 100 تومان از مشتركين شهري در 
صورت بروز هرگونه حادثه ناشي از 
گاز آنها مي توانند از مزاياي بيمه ايران 

بهره مند شوند.

گازرساني به 221 روستاي گيالن

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ساليانه
شركت مارگارین )سهامي عام(

 مجمع عمومي عادي س���اليانه شركت مارگارین )سهامی عام(
  ثبت ش���ده به ش���ماره 4204 مربوط به عملكرد سال مالي 
منتهي به 30 آذر 1389 در س���اعت 11 صبح روزچهارشنبه 
31 فروردین 1390 در محل تهران- خيابان خالد اسالمبولی، 
نبش كوچه چهارم، مجموعه فرهنگی و هنری كانون تشكيل 
مي گردد. بدینوس���يله از كليه صاحبان س���هام ش���ركت یا 
نمایندگان قانوني آنها دعوت مي ش���ود جهت دریافت برگه 
ورود به جلسه در اوقات اداري روزهاي 27، 28 و 29 فروردین 
1390 به محل دفتر امور س���هام این ش���ركت واقع در تهران 
كيلومتر 8 بزرگراه فتح )جاده قدیم كرج( بين سه راه تهرانسر 
و بزرگراه آزادگان ، شركت صنعتي بهشهر – واحد امور سهام 

مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1-اس���تماع گزارش هيئت مدیره درباره عملكرد سال مالي 
منتهي به 30 آذر 1389

2-اس���تماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس درباره عملكرد 
سال مالي منتهي به 30 آذر 1389

3-بررس���ي و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان و گزارش 
هيئت مدیره و اتخاذ تصميم نس���بت به سود سال مالي منتهي 

به 30 آذر 1389
4-انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت.

5-تعيين حق حضور وپاداش اعضاي هيئت مدیره.
6-تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شركت.

7-سایر موارد قابل طرح .  
هيئت مدیره شركت مارگارین )سهامی عام(

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ساليانه
شركت صنعتي بهشهر)سهامي عام(

 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعتي بهشهر )سهامي عام(
 ثبت شده به شماره 3479 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي 
به 30 آذر 1389 در ساعت 9 صبح روزچهارشنبه 31 فروردین 
1390 در محل تهران- خيابان خالد اس���المبولی، نبش كوچه 
چهارم، مجموعه فرهنگی و هنری كانون تش���كيل مي گردد. 
بدینوس���يله از كليه صاحبان سهام شركت یا نمایندگان قانوني 
آنها دعوت مي شود جهت دریافت برگه ورود به جلسه در اوقات 
اداري روزه���اي 27، 28 و 29 فروردین 1390 به محل دفتر 
 امور س���هام این شركت واقع در تهران- كيلومتر 8 بزرگراه فتح

 )جاده قدیم كرج( بين س���ه راه تهرانس���ر و بزرگراه آزادگان ، 
شركت صنعتي بهشهر – واحد امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه:
1-اس���تماع گزارش هيئت مدیره درباره عملكرد س���ال مالي 

منتهي به 30 آذر 1389
2-اس���تماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس درباره عملكرد 

سال مالي منتهي به 30 آذر 1389
3-بررسي و تصویب ترازنامه و حس���اب سود وزیان و گزارش 
هيئت مدیره و اتخاذ تصميم نس���بت به سود سال مالي منتهي 

به 30 آذر 1389
4-انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت.

5-تعيين حق حضور وپاداش اعضاي هيئت مدیره.
6-تعيين روزنامه كثير االنتش���ار جهت درج آگهي هاي مربوط 

به شركت.
7-سایر موارد قابل طرح . 

هيئت مدیره شركت صنعتي بهشهر)سهامي عام(

بسمه تعالي
آگهي دعوت از كليه بستانكاران )موضوع ماده 225 قانون تجارت(

شركت كيش سان گستر )سهامي خاص( در حال تصفيه، به شماره ثبت 1273
بدینوسيله از كليه بستانكاران دعوت به عمل مي آید جهت استيفاي حقوق خود، حداكثر 
ظرف ش���ش ماه از تاریخ انتش���ار اولين آگهي به مدیرتصفيه شركت، به آدرس: تهران، 
خيابان كریمخان زند، ابتداي خيابان نجات اللهي، شماره 188 مراجعه نمایند. در غير این 

صورت، برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
شركت كيش سان گستر سهامي خاص )در حال تصفيه(

ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 127/40 مترمربع قسمتي ازپالك 209 
فرعي از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي حمزه علي منظوري

11-راي شماره 2184-89/11/28 آقاي ابوالقاسم ابوالقاسمي فرزند ابوالفضل 
ششدانگ یك قطعه زمين محصور به مساحت 156/08 مترمربع قسمتي ازپالك 
254 فرعي از36-اصلي خریداري مع الواس���طه ازآقاي ابوالقاسم گل محمدي

 بربر پالك 54-اصلي قطعه دو زرندیه بخش چهارساوه
12-راي ش���ماره 2173-89/11/28 آقاي عبداله كرمي فرزند اكبر كه شامل 
سه قس���مت مي باشد قسمت اول آن به مس���احت 491/50 مترمربع قسمتي 
ازقطعه چه���ارم تفكيكي پالك 329 فرعي از54-اصلي وقس���مت دوم آن به 
مساحت 540 مترمربع قسمتي ازپالك 329 فرعي از54-اصلي وقسمت سوم به 
مس���احت17/50 مترمربع قسمتي ازپالك 375 فرعي از53-اصلي مي باشد كه 
تشكيل ششدانگ یك باب ساختمان ومغازه متصل به آن كه متقاضي آن را باقباله 

عادي مع الواسطه ازآقاي ناصر كشاورز
خشكرود پالك 69-اصلي قطعه سه زرندیه بخش چهارساوه

13-راي شماره 2185-89/11/28 آقاي محمود فصيح فرزند احمد ششدانگ 
یك قطعه زمين مزروعي به مساحت 391520 مترمربع قسمتي ازپالك 1114 

فرعي از69-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي مهدي قدوسي
تقليد آباد پالك 87-اصلي قطعه سه زرندیه بخش چهارساوه

14-راي ش���ماره 2183-89/11/28 آقاي باباوحيدي فرزندحسين ششدانگ 
محل كوره آجرپزي ومحوطه آن به مس���احت 56500 مترمربع قسمتي ازپالك 

87-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي حبيب اله عباسي
ورامه پالك 184-اصلي بخش هفت ساوه

15-راي ش���ماره 2178-89/11/28 آقاي رضا قلي مالیي فرزند امير ششدانگ 
یك باب دامداري به مس���احت 5977 مترمربع قس���متي ازپالك 184-اصلي 

خریداري مع الواسطه ازآقاي مردعلي مصطفائي
ل���ذا دراجراي قانون وآیين نامه فوق الذكر مرات���ب دردو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي تاچنانچه ش���خص ویا اش���خاصي به آراي صادره اعتراض دارند اعتراض 
خودرا ازتاریخ نشر اولين نوبت آگهي تامدت یك ماه به اداره ثبت اسناد وامالك 
شهرس���تان زرندیه تس���ليم تا جهت رس���يدگي به دادگاه صالحه ارسال شود 
ودراجراي تبص���ره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ثبتي 
معترضين مي بایست ازتاریخ تس���ليم اعتراض با اداره ثبت ظرف مدت یك ماه 
دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضایي تقدیم وگواهي الزم ازمرجع 
مذكور اخذ وبه این اداره تس���ليم نمایند. هرآینه درمدت مذكور دادخواس���ت 
اعتراض به مرجع قضایي تسليم نش���ود اعتراض تسليمي به مرجع ثبتي بالاثر 
خواهدبود. بدیهي اس���ت درصورت عدم وصول اعت���راض درمهلت مقرر طبق 
مقررات س���ندمالكيت به نام متقاضي صادرخواهد شد. صدور سندمالكيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 89/12/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 90/1/14

آگهي موضوع بندشش ازماده یك ماده 147- اصالحي قانون ثبت

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرندیه
مرتضي تنها

افراد مش���روحه ذیل دراجراي قانون اصالح وحذف موادي ازقانون ثبت اسناد 
وامالك مصوب 1370/06/21 مجلس ش���وراي اسالمي واصالحيه بعدي آن 
تقاضاي صدور سندمالكيت نسبت به مورد خریداري خودرا نموده اند باتوجه به بندشش 
ازماده شش ماده147- اصالحي قانون ثبت وبند چهار ازماده 33-آیين نامه اجرایي قانون 
مذكور مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع همگان باذكر مشخصات ملك 

ونام متقاضيان وشماره راي صادره به شرح ذیل آگهي مي گردد.
شمس آباد پالك 11- اصلي قطعه یك زرندیه بخش چهارساوه

1-راي ش���ماره 2187-89/11/28 آق���اي كرمعلي برات���ي فرزند علي اكبر 
شش���دانگ یك باب قطعه دامداري وزمين متصل به آن به مساحت 28500 
مترمربع قسمتي ازپالك 11- اصلي خریداري مع الواسطه از آقاي غالمحسين 

قطب وخانم مرحمت فرخنده
جعفرآباد پالك20-اصلي قطعه یك زرندیه بخش چهارساوه

2-راي ش���ماره 2186-89/11/28 آق���اي كرمعلي برات���ي فرزند علي اكبر 
شش���دانگ یك قطعه زمين مزروعي آبي زار به مس���احت 165000 مترمربع 
 قس���متي ازپالك 20-اصلي خریداري مع الواسطه از وراث كلبعلي معقولي و

علي اكبر ومحمددبيري وباباعلي عيوضي
منصورآباد پالك 34-اصلي قطعه یك زرندیه بخش چهارساوه

3-راي ش���ماره 2180-89/11/28 آقاي خيراله فرخ���ي ورمله فرزند اتابك 
شش���دانگ یك قطعه زمين محصور به مس���احت 204/78 مترمربع قسمتي 

ازپالك 52 فرعي از34-اصلي خریداري بالواسطه از وراث مرحوم اسدبصير
4-راي ش���ماره 2181-89/11/28 آقاي مهدي رحيم زاده فرزند محمدكریم 
شش���دانگ یك قطعه زمين محصور به مس���احت 195/33 مترمربع قسمتي 

ازپالك 52فرعي از34-اصلي خریداري بالواسطه از وراث مرحوم اسدبصير
ابول آباد پالك 36-اصلي قطعه یك زرندیه بخش چهارساوه

5-راي ش���ماره 2172-89/11/28 آقاي عباس مرادي فرزندعلي ششدانگ 
یك باب ساختمان به مس���احت 277/60 مترمربع قسمتي ازپالك 52 فرعي 

از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي عباس كاوسي
6-راي ش���ماره 2177-89/11/28 آقاي مهدي بي نظير فرزندغالمحس���ين 
ششدانگ یك باب ساختمان به مس���احت122/31 مترمربع قسمتي ازپالك 

7فرعي از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي مهدي عبدالعظيمي
7-راي شماره 2176-89/11/28 خانم فرشته مجدي فرزند حسين ششدانگ 
یك قطعه زمين محصور به مس���احت 411/14 مترمربع قسمتي ازپالك 215 

فرعي از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي محمود توكليان
8-راي ش���ماره 2175-89/11/28 آق���اي محمدرضا نيكنام فرزند قاس���م 
شش���دانگ یك قطعه زمين محصور به مس���احت 350/48 مترمربع قسمتي 

ازپالك 220 فرعي از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي حسين نيكنام
9-راي ش���ماره 2174-89/11/28 آقاي داود راسخ فرزند علي اكبر ششدانگ 
یك باب ساختمان بمس���احت 260/81 مترمربع قسمتي ازپالك 107فرعي 

از36-اصلي خریداري مع الواسطه ازآقاي عبداله گلكار
10-راي ش���ماره 2179-89/11/28 آقاي حس���ن صدرای���ي فرزند مجيد 

آگهي تصميمات شركت تناوب سهامي خاص
 ثبت شده به شماره 66872 
و شناسه ملي 1010118373

طبق صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
89/4/21 ش���ركت مزبور كه در تاریخ 89/8/11 واصل 
گردید: ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان سال مالي 
1388 به تصویب رس���يد. حس���ين غزالي به ش ملي 
2295922658 به سمت بازرس اصلي و ابراهيم بي ریا 
به  ش ملي 1287527728 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت یك س���ال انتخ���اب گردیدن���د. روزنامه 
كثيراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهي هاي شركت 
تعيين گردید. اعضاء هيئت مدیره به مدت 2 سال به قرار 
ذیل انتخ���اب گردیدند: عبدالحميد مبصري به ش ملي 
2296511511 و ایوب حاجي وليزاده شبس���تري به 
ش ملي 1729364160 و محمد علي وليزاده شبستري 
به ش مل���ي 0079302246 و محمد مهدي مبصري 
به ش ملي 0079724434 به س���مت اعضاي اصلي 
هيئت مدیره و فرشته زنوزي به ش ملي 2753437343 
و مه���ري ابراهيمي نژاد به ش مل���ي 0046323414 
به س���مت اعضاء علي البدل هيئت مدیره. عبدالحميد 
مبصري به س���مت رئيس هيئت مدیره و ایوب حاجي 
وليزاده شبستري به سمت نایب رئيس هيئت مدیره و 
مدیرعامل گردیدند. كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 
چك، س���فته، برات و قراردادها و اسناد تعهدآور مالي با 
امضاء متفق ایوب حاجي وليزاده شبستري مدیرعامل 
و عبدالحميد مبصري رئيس هيئت مدیره یا با امضاي 
عبدالحميد مبصري و محمدعلي وليزاده شبس���تري یا 
ایوب حاجي وليزاده شبستري و محمد مهدي مبصري 
همراه با مهر شركت و اوراق عادي و مراسالت با امضاء 
هر یك از مدیران همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري32/26086

آگهي تصميمات شركت پخش كاسپين
 سهامي خاص ثبت شده به شماره 197606 

و شناسه ملي 10102394530
طبق صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي به ط���ور فوق العاده 
مورخ 89/7/24 ش���ركت مزب���ور كه در تاری���خ 89/8/11 
واص���ل گردی���د: عبدالمجيد محالتي كاظمي���ن به كدملي 
0047333960 به س���مت بازرس اصلي و زهرا مطلب زاده به 
كدملي 0046217002 به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
یك سال انتخاب گردیدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 
درج آگهي هاي ش���ركت تعيين گردید. اعضاء هيئت مدیره به 
مدت 2 س���ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس موس���وي 
رهپيما به كدملي 2669149901 – سپهر موسوي رهپيما به 
كدملي 0055216471 – س���هيل موسوي رهپيما به كدملي 
4722543399 – به موجب صورتجلس���ه هيئت مدیره مورخ 
89/7/24 عباس موس���وي رهپيما به س���مت رئيس هيئت 
مدیره و سهيل موس���وي رهپيما به سمت نایب رئيس هيئت 
مدی���ره و محمدرضا عابدي فریزني خ���ارج از اعضا به كدملي 
0041233390 به س���مت مدیرعامل تعيين گردیدند. امضاء 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چك، سفته، برات 
ب���ا امضاء دو نفر از اعضاي هيات مدیره همراه با مهر ش���ركت 

معتبر مي باشد.
32/25473 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

آگهي تصميمات شركت موثقان نور 
سهامي خاص ثبت شده به شماره 204356 

و شناسه ملي 10102460432
طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 
89/6/30 ش���ركت مزبور كه در تاریخ 89/8/16 واصل گردید: 
حسين آقاسي به ش ملي 0322983762 به سمت بازرس اصلي 
و سيدابراهيم ميرقاسمي به ش ملي 0035151366 به سمت 
بازرس علي البدل براي مدت یك سال انتخاب گردیدند. اعضاء 
هيئت مدیره به مدت 2 س���ال به ق���رار ذیل انتخاب گردیدند: 
خس���رو جدیدي به ش مل���ي 4569322964 و داود مهدي 
زاده به ش ملي 4569368670 و عط���اء اله طهمورثي به ش 
ملي 0045556903 به موجب صورتجلسه صورتجلسه هيئت 
مدیره مورخ 89/6/30 عطاء اله طهمورثي به سمت رئيس هيئت 
مدیره و خسرو جدیدي به س���مت نایب رئيس هيئت مدیره و 
داود مهدي زاده به س���مت مدیرعامل تعيين گردیدند. امضاء 
كليه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چك، سفته، برات با امضاء 
مدیرعامل به اتفاق یكي دیگر از اعضاء هيئت مدیره همراه با مهر 
شركت و اوراق عادي و مراسالت با امضاء مدیرعامل به تنهایي 

همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 32/25852

اصالحيه آگهي تاسيس شركت زر آزما پرشيا
           سهامي خاص

آگهي تاسيس ش���ركت فوق چاپ مورخه 89/12/22 بدین 
صورت اصالح مي گردد:

 4-5-آقاي علي اوجاقي شيرمرد )خارج از اعضاي هيئت مدیره(
 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

دعوتنامه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت گروه پزشكي الوند طب قزوین

) با مسئوليت محدود( به شماره ثبت 5758
بدینوسيله از كليه دارندگان سهم الشركه شركت گروه پزشكي الوند 
طب قزوین) با مس���ئوليت محدود( ثبت شده به شماره 5758 دعوت 
مي شود تا در جلس���ه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
كه در ساعت 11 صبح روز پنج ش���نبه مورخ 1390/1/25 در محل 
گروه پزشكي الوند طب قزوین واقع در قزوین خيابان فردوسي، مقابل 

درمانگاه شهيد بلندیان، برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1-بررسي آخرین وضعيت واگذاري سهام كاري بخش هاي تخصصي 
بيمارستان ونيز تعيين خط مشي  آتي هيات مدیره در این ارتباط.

2- تعيين روزنامه رسمي شركت.
هيات مدیره- هيات نظار

دعوتنامه مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه پزشكي الوند طب 
قزوین )با مسئوليت محدود( به شماره ثبت 5758

بدینوس���يله از كليه دارندگان سهم الشركه ش���ركت گروه پزشكي 
الوندطب قزوین )با مس���ئوليت محدود( ثبت شده به شماره 5758 
دعوت مي ش���ود تا در جلس���ه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه 
در س���اعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1390/1/25 در محل گروه 
پزش���كي الوند طب قزوین واقع در قزوین خيابان فردوس���ي، مقابل 

درمانگاه شهيد بلندیان، برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

 1� بررسي درخواس���ت آقاي دكترهادي عصارزاده، دائر بر واگذاري
 سهم الشركه خویش به آقاي دكتر حميدمرآت.

2� اصالح اساس���نامه شركت و اضافه نمودن موادي به آن در ارتباط با 
تعيين صالحيت متقاضيان ورود به ش���ركت به عنوان شركاي جدید، 
مرجع بررس���ي صالحيت و پيش بيني تش���ریفات نحوه نقل و انتقال 

هيات مدیرهـ  هيات نظارسهم الشركه شركا.

آگهي حق تقدم شركت مهر فروز)سهامي خاص(
 ثبت شده به شماره 118460

 بنا به تصميم متخذه در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/18 دایر 
بر تصویب افزایش س���رمایه شركت از مبلغ 5/2 ميليون ریال به مبلغ696/8 
ميليون ریال از محل مطالبات حال ش���ده و واریز نقدي از طریق انتش���ار 
سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمي بيس���ت هزار ریال، افزایش مي یابد 
هر صاحب س���هم به نسبت سهام خود از كل سهام منتشره )34580 سهم( 
در خرید س���هام جدید حق تقدم خواهد داشت، مهلت استفاده از حق تقدم 
ش���صت روز و ابتداي آن از تاریخ انتشار این آگهي مي باشد. سهامداراني كه 
مایل به خرید سهام جدید مي باش���ند، باید حداكثر ظرف 60 روز از تاریخ 
انتش���ار این آگهي با مراجعه به محل شركت نسبت به پذیره نویسي و تعهد 
خرید س���هام اقدام نموده و بهاي آنرا حداكثر ظرف مدت 60 روز به حساب 
شماره 1173425856 بانك ملت شعبه بيمارستان دي واریز نموده و رسيد 
پرداخت را به واحد حسابداري شركت تحویل دهند. بدیهي است در صورت 
عدم استفاده از حق تقدم هيات مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسي نشده را 

به هركسي كه صالح بداند واگذار نماید.

با عنایت به عدم تش���كيل جلس���ه مجم���ع عمومي عادي 
ساليانه)نوبت اول( ش���ركت نصر اصفهان در تاریخ 89/12/29 
به دليل عدم حصول حد نص���اب الزم در قانون تجارت مجدداً 
از كليه س���هامداران محترم دعوت مي گردد در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه شركت )سال مالي منتهي به 89/9/30( 
كه در روز جمعه مورخ 90/1/26 راس س���اعت 8:30 در سالن 
مركز آموزش شهيد فارس���ي واقع در خيابان شهيد منتظري 
نرسيده به چهارراه جهاد برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
1-استماع گزارش هيات مدیره و بازرس قانوني

2- بررس���ي و تصویب صورتهاي مالي مربوط به عملكرد سال 
مالي منتهي به 89/9/30

3- انتخاب بازرس قانوني اصلي وعلي البدل
4- تعيين روزنامه كثيراالنتشار

5- س���ایر مواردي كه تصميم گيري راجع به آن در صالحيت 
مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.

هيات مدیره شركت نصر اصفهان

����������������

���������������

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت نصراصفهان)سهامي خاص(
 به شماره ثبت 9541             

    )نوبت دوم(
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             بخش  اول 

89/12/27
* رسانه هاي خبري از تخريب 
و برچيده شدن ستون ها و نماد ميدان 
به  بحرين  پايتخت  منامه  در  »لؤلؤ« 
عنوان محل اصلي اعتراضات مردم 

عليه حاكميت اين كشور خبر دادند.
مقامات محلي در توجيه تخريب 
ستون هاي شش گانه وسط اين ميدان، 
اين اقدام را در راستاي بهبود عبور و 

مرور در اين محل ذكر كرده اند.
طي  لولو  ميدان  حال  اين  با 
اعتراضات  شاهد  اخير  هفته هاي 
گسترده مردمي و درگيري نيروهاي 
و  كشته   و  تظاهركنندگان  با  امنيتي 
زخمي شدن شمار زيادي از معترضين 

بوده است.
* روزنامه ليبيايي »برنيق« به نقل 
از يك منبع قابل اعتماد در طرابلس 
نشود،  فاش  نامش  خواست  كه 
نوشت: سرهنگ قذاقي از سه هفته 
پيش تاكنون، نخست وزير و تمامي 
وزرايش را مجبور كرده است كه در 
باب العزيزيه محل اقامت خود قذافي 
سكونت گزينند و آنان را از خارج 

شدن منع كرده است.
اين منبع اعالم كرد كه اين افراد 
از 20 روز پيش تاكنون از اين منطقه 
خارج نشده اند و بيشتر آنان حتي اجازه 

مالقات با خانواده هايشان را ندارند.
مقامات  و  وزرا  از  تعدادي   *
به  اعتراض  در  بحرين  بلندپايه 
سركوب هاي اخير در اين كشور دسته 

جمعي استعفا دادند.
مقامات مستعفي بحريني شامل 
وزرا، نمايندگان مجلس، مشاوران شاه 

و مقامات مالي اين كشور مي شود.
همچنين هشت نفر از نمايندگان 
مجلس بحرين به بهانه نقض حقوق 
نظاميان  توسط  مردم  كشتار  و  بشر 
بحريني و ارتش عربستان از مجلس 

اين كشور كنار رفتند.
امنيت  دائم شوراي  * اعضاي 
سازمان ملل قطعنامه 1973 را به رأي 
گذاشتند و با 10 رأي موافق اين شورا 
در مقابل 5 رأي ممتنع، دولت قذافي 

تحريم هوايي شد.
 با  تصويب اين قطعنامه همه 
اقدامات ضروري به منظور حمايت از 
غيرنظاميان از حمالت نيروهاي نظامي 
معمر قذافي رئيس جمهوري آن كشور 

انجام مي گيرد.
قطعنامه اي كه به تصويب رسيد 
به دليل اعمال زور بي اندازه بر ضد 
نواحي  در  ليبي  مخالفين  گروه هاي 
گوناگون آن كشور به ويژه شهر بنغازي 
محسوب  ليبي  شهر  بزرگترين  كه 

مي شود، اجرايي خواهد شد.
و  هند  برزيل،  روسيه،  چين، 
آلمان پنج كشوري بودند كه به قطعنامه 

مذكور رأي ممتنع دادند.
وزير  معاون  كعيم«  »خالد 
امورخارجه ليبي اعالم كرد كه ليبي 
بندهاي  بيشتر  با  مثبت  تعامل  براي 
اعالم  و  امنيت  شوراي  قطعنامه 

آتش بس فوري آمادگي دارد.
كعيم در يك كنفرانس مطبوعاتي، 
از كشورهايي كه به اين قطعنامه رأي 

ممتنع دادند تشكر كرد و رأي ممتنع 
آلمان به اين قطعنامه را يك امر بسيار 

مهم و غافلگيركننده توصيف كرد.
از  دريافتي  گزارش هاي   *
تظاهرات  كشته هاي  تعداد  افزايش 
صنعا پايتخت يمن به بيش از 40 نفر 
حكايت دارد و صدها نفر نيز زخمي 

شده اند.
درگيري بعد از آن شروع شد كه 
مردم معترض براي شكستن محاصره 
دانش آموزان  عليه  امنيتي  نيروهاي 
تظاهرات  برپايي  قصد  كه  دختري 
ضددولتي عليه رژيم علي عبداهلل صالح 
رئيس جمهوري اين كشور را داشتند، 

تالش هايي را آغاز كردند.

مراكز  است،  حاكي  گزارش ها 
درماني دولتي يمن از درمان مجروحان 

اين حوادث امتناع مي كنند.

89/12/28
قذافي  معمر  اوباما،  باراك   *
ديكتاتور ليبي را كه زماني از متحدان 
محسوب  آمريكا  اصلي  و  پنهاني 

مي شد، تهديد به حمله نظامي كرد.
اوباما در نشست با قانونگذاران 
قذافي  اگر  داشت:  اظهار  آمريكايي 
از مفاد قطعنامه  كوچكترين تخطي 
باشد، سازمان  داشته  امنيت  شوراي 
ملل مجبور به مداخله نظامي در اين 

كشور خواهد شد.
نيروهاي  از  ديگري  گروه   *
شامل  عربي  متحده  امارات  نظامي 
جمعه  سنگين،  نظامي  خودروهاي 
شب وارد بحرين شدند تا به ديگر 
نيروهاي  جمله  از  بيگانه  نيروهاي 
سعودي در اين كشور براي سركوب 
حكومت  عليه  تظاهرات  بيشتر 

پادشاهي اين كشور ملحق شوند.
سايت اينترنتي خبرگزاري رسمي 
بحرين ضمن اعالم ورود گروه جديد 

نيروهاي ارتش امارات به بحرين، از 
كشورهاي  برخي  و  امارات  موضع 
از  حمايت  بر  مبني  منطقه  عربي 
حكومت پادشاهي بحرين تقدير كرد.

بشر در پي  * ديده بان حقوق 
كشتار 46 غيرنظامي به دست نيروهاي 
يمني مجهز به تسليحات آمريكايي، 
كمك هاي  تا  خواست  واشنگتن  از 
نظامي خود را به صنعا به حالت تعليق 

درآورد.
بيانيه اي  انتشار  با  سازمان  اين 
اعالم كرد؛ آمريكا تا زماني كه علي 
عبداهلل صالح به حمله به تظاهركنندگان 
كه اغلب بي دفاع هستند پايان ندهد، 
بايد كمك هاي نظامي خود را به يمن 

تعليق كند.
القدس  اطالع رساني  پايگاه   *
العربي از درگذشت »وارن كريستوفر« 

وزيرخارجه اسبق آمريكا خبر داد.
كريستوفر در هشتاد و پنج سالگي 

در كاليفرنيا فوت كرد.
العربي،  القدس  گزارش  به 
كريستوفر در ماجراي صلح در بوسني 
گروگان هاي  آزادي  براي  مذاكره  و 

آمريكايي در ايران نقش داشت.

89/12/29
دبيركل  نصراهلل  سيدحسن   *
حزب اهلل لبنان ضمن انتقاد شديد از 
كساني كه به علت شيعي بودن ملت 
بحرين، در فتواهاي خود كشتار آنها 
را مجاز مي شمارند، گفت: كشورهايي 
كه ارتش هاي خود را به بحرين گسيل 
داشته اند، بايستي وزراي خارجه خود 
را براي پادرمياني واقعي به اين كشور 

مي فرستادند.
نشست  در  حزب اهلل  دبيركل 
كشورهاي  مردم  قيام  با  همبستگي 
عربي در مجتمع سيدالشهدا)ع( در 
ضاحيه جنوبي بيروت گفت: نشست 

امروز ما به خاطر همبستگي و حمايت 
از قيام، انقالب و جان فشاني ملت هاي 
عربي از جمله تونس، مصر، بحرين و 

يمن است.
* هواپيماهاي جنگنده فرانسه در 
اجراي نخستين پرده سناريوي غرب 
براي دست اندازي به نفت ليبي حمله 
خود را به مواضع نيروهاي قذافي آغاز 

كردند.
وزارت دفاع فرانسه تاييد كرد 
كه هواپيماهاي اين كشور در نخستين 
اقدام در ساعت 16 و 45 دقيقه به وقت 
گرينويچ يك خودرو نظامي را در ليبي 

مورد حمله قرار دادند.
نخست  وزير  كامرون  ديويد   *

حمالت  آغاز  از  پس  انگليس 
كشورهاي غربي به ليبي مدعي شد 
كه حمله به آن كشور اقدامي درست، 

ضروري و قانوني است.
كامرون كه در پايان جلسه كميته 
اضطراري كابينه انگليس با خبرنگاران 
سخن مي گفت، همچنين از مشاركت 
نيروهاي هوايي و دريايي انگليس در 

حمله به ليبي خبر داد.
وي گفت: هواپيماهاي انگليسي 
در حال حاضر عمليات خود را بر فراز 
ليبي آغاز كرده اند. اين يك عمليات 
قابل توجيه و عادالنه و همچنين در 

راستاي منافع انگليس است.
* يك افسر ارشد ارتش آمريكا 
اعالم كرد كه نيروهاي آمريكا و انگليس 
دست كم 110 موشك كروز تام هاوك 
به سوي ليبي و عليه سامانه هاي پدافند 

هوايي معمر قذافي شليك كرده اند.
به  گورتفي«  »ويليام  دريابان 
 110 از  بيش  گفت:  خبرنگاران 
موشك كروز از دو كشتي آمريكايي و 
انگليسي و زيردريايي ها به سوي بيش 
از 20سامانه يكپارچه پدافند هوايي و 
ديگر تأسيسات دفاع هوايي مستقر در 

ساحل شليك شده است.
موشك  نخستين  افزود:  وي 
پس از آن شليك شد كه جنگنده هاي 

فرانسه به ليبي حمله كردند.
* خبرگزاري دولتي ليبي )جانا( 
به  غرب  نيروهاي  كه  داد  گزارش 
حمالت هوايي و موشكي عليه شهر 
قذافي دست  معمر  زادگاه  »سرت«، 

زده اند.
جانا به نقل از يك سخنگوي 
داد،  گزارش  ليبي  مسلح  نيروهاي 
موشكي  و حمالت  هوايي  بمباران 
عليه چند هدف غيرنظامي در زواره، 
صورت  بنغازي  و  سرت  طرابلس، 

گرفته است.

* معمر قذاقي حاكم ليبي تهديد 
كرد كه به تالفي حمالت هوايي و 
موشكي غرب به كشورش، اهداف 
نظامي و غيرنظامي در حوزه مديترانه 

را مورد حمله قرار خواهد داد.
قذافي در يك نطق تلويزيوني 
شمالي  آفريقاي  و  مديترانه  گفت: 
اكنون به ميدان كارزار تبديل شده و 
منافع كشورهاي منطقه از اين پس در 

معرض خطر قرار دارد.
* ليبي قطعنامه شوراي امنيت را 
كه حكم به برقراري آتش بس از سوي 
نيروهاي قذافي را داده است، بي اعتبار 
دانست و خواستار نشست فوري اين 
شورا پس از حمله نيروهاي غرب به 

خاك ليبي شد.
دو روز پس از تصويب قطعنامه اي 
در شوراي امنيت تحت حمايت اعراب 
كه مجوز اقدام نظامي را عليه ليبي صادر 
كرده  است، آمريكا، انگليس و فرانسه با 
حمالت هوايي و موشكي خود ليبي را 

در هم كوبيدند.
در  ليبي  امورخارجه  وزارت 
بيانيه اي اعالم كرد؛ حمله به ليبي صلح 

و امنيت بين المللي را تهديد مي كند.

* اتحاديه آفريقا پس از اقدام 
نظامي آمريكا، فرانسه و انگليس عليه 
نيروهاي معمر قذافي خواستار قطع 

فوري اين حمالت شد.
در  آفريقا  اتحاديه  كميته  يك 
مورد ليبي پس از نشستي چهار ساعته 
از  همچنين  موريتاني،  پايتخت  در 
كمك رساني  ليبي خواست  مقامات 
به نيازمندان و حفاظت از خارجيان از 
جمله آفريقايي هاي جالي وطن كرده 

مقيم ليبي را تضمين كند.
* تلويزيون دولتي ليبي به نقل از 
فرماندهي نيروهاي مسلح اين كشور 
گزارش داد كه از زمان شروع حمالت 
هوايي و موشكي به ليبي دست كم 48 

نفر از مردم غيرنظامي اين كشور كشته 
شده اند.

فرماندهي نيروهاي مسلح ليبي 
دست كم  شدن  زخمي  از  همچنين 
150 نفر در حمالت نيروهاي همپيمان 

غربي خبر داد.
* گروه هاي اصلي مخالف در 
بحرين با انتشار بيانيه اي بار ديگر بر 
خروج نيروهاي خارجي از اين كشور 
و پايان دادن به سركوب ها از سوي 

دولت  تأكيد كردند.
در  مخالف  گروه هاي  اين 
بيانيه خود از نيروهاي امنيتي بحرين 
خواستند تا همه كساني را كه دستگير 
كرده اند آزاد كنند و به سركوب مخالفان 

پايان دهند.
گروه هاي مخالف كه رهبري آن ها 
بزرگترين حزب  »الوفاق«  را حزب 
شيعه بحرين برعهده دارد همچنين 
خواستار آن شدند تا نيروهاي نظامي 
كشورهاي خليج فارس، كشورشان را 
ترك كنند تا زمينه براي مذاكرات سالم 

فراهم شود.
ستاد  رئيس  مولن«  »مايكل   *
كرد؛  اعالم  آمريكا  ارتش  مشترك 

سرنگوني  ائتالف  نيروهاي  هدف 
معمر قذافي نيست.

نيروهاي  كه  كرد  اعالم  مولن 
ائتالف مواضع نيروهاي معمر قذافي 
مانع  و  كردند  بمباران  بشدت  را 
پيشروي آنها به سوي شهر راهبردي 

بنغازي شدند.
رئيس  صالح  عبداهلل  علي   *
اعتراضات  پي  در  يمن  جمهوري 
منحل  را  اين كشور  دولت  مردمي، 

اعالم كرد.
صالح، دولت »علي محمد مجور« 
را منحل و در عين حال تا زمان تشكيل 
دولت جديد، اين دولت را مكلف به 

اداره امور كشور كرد.

1390/1/1
*شبكه خبري الجزيره به نقل از 
شاهدان عيني گزارش داد كه بمباران 
در طرابلس از سر گرفته شده است و 
از سوي »باب العزيزيه« محل اقامت 
قذافي و اعضاي دولت ليبي، صداي 

شليك ضدهوايي به گوش مي رسد.
اين شبكه خبري افزود: از منطقه 
العزيزيه ستوني از دود برخاسته است.

*هزاران تظاهركننده در شهرهاي 
مختلف مغرب با برگزاري تظاهرات، 
نيز  و  مغرب  در  بيشتر  اصالحات 

عدالت اجتماعي را خواستار شدند.
قانون  لغو  بر  تظاهركنندگان 
اساسي موجود و منحل شدن دولت 

و مجلس تأكيد كردند.
*رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا 
با اشاره به تمايل كشورش براي ايفاي 
نقش حاشيه اي در حمله به ليبي، حمله 
مستقيم به رهبر ديكتاتور ليبي را خارج 
امنيت  شوراي  قطعنامه  محدوده  از 

تعيين  سازمان ملل خواند و گفت: 
اهداف جديدي كه از دستيابي به آنها 
مطمئن نيستيم، مي تواند مشكل ساز 

شود.
حمله عليه معمر قذافي ديكتاتور 
قطعنامه  مفاد  به  محدود  بايد  ليبي، 
سازمان ملل باشد، نه اين كه از آن فراتر 
رفته و به طور مستقيم وي را مورد 

هدف قرار دهد.
*خبرگزاري قطر اعالم كرد كه 
هواپيماهاي اين كشور در ايجاد منطقه 
ممنوعيت پرواز در ليبي بنابر قطعنامه 
1973 شوراي امنيت شركت مي كنند.

وزارت دفاع فرانسه نيز اعالم كرد 
كه قطر چهار فروند هواپيما را براي 
مشاركت در اجراي قطعنامه شوراي 

امنيت عازم ليبي مي كند.
مكه  در  تركيه  *نخست وزير 
گفت: تركيه در شرايطي به مداخله 
نظامي ناتو در ليبي تن مي دهد كه اين 
نيروها نه براي تقسيم ذخاير زيرزميني 
آن كشور بين عده اي، بلكه براي تثبيت 
و تأييد تعلق ليبي به ليبيايي ها اقدام 
كند و نبايد اين اقدام به اشغالگري 

بيانجامد.
ديپلمات هاي  استعفاي  *موج 
يمني همچنان ادامه دارد و سفراي يمن 
در الجزاير، اسپانيا، چك، اندونزي و 
آلمان از سمت هاي خود استعفا دادند 

و به صف انقالبيون پيوستند.
پيش از اين نيز سفير يمن در 
قاهره و نماينده صنعا در اتحاديه عرب 
رژيم  خشونت هاي  به  اعتراض  در 
از  كشور  اين  شهروندان  عليه  يمن 

سمت هاي خود استعفا دادند.
همچنين سفير يمن در عربستان 
سعودي نيز استعفاي خود را اعالم كرد 

و به انقالبيون اين كشور پيوست.

1390/1/2
*امدادرسان پزشكي فلسطيني 
گفتند، رژيم صهيونيستي روز دوشنبه 
حمالت هوايي متعددي را عليه نوار 
غزه انجام داد كه طي آن تعدادي از 

فلسطيني ها زخمي شدند.
كه  هوايي  حمالت  اين  در 
 17 گرفته،  بار صورت   5 دست كم 

فلسطيني زخمي شدند.
روز  انگليسي  روزنامه  *يك 
هواپيماي  يك  سقوط  از  سه شنبه 

جنگي آمريكا در ليبي خبر داد.
لندن  ديلي تلگراف  روزنامه 
در نسخه آن الين خود نوشت: اين 
هواپيما كه ظاهراً از نوع اف 15 بوده 
در يك پايگاه هوايي ليبي سقوط كرد.

در  يمن  جمهوري  *رئيس 
اظهارنظر جديد خود قول داد كه تا 
پايان سال از قدرت كناره گيري كند اما 
اعالم كرد كه قدرت را به فرماندهان 
نظامي كه به مخالفان پيوسته اند و او 
از آن به عنوان كودتاي نظامي ياد كرد، 

واگذار نمي كند.
سه شنبه  صالح  عبداهلل  علي 
نظامي  كودتاي  يك  كه  كرد  اعالم 
 منجر به جنگ داخلي در اين كشور 

خواهد شد.
ادامه دارد

مهمترين رخدادهاي جهان در تعطيالت سال نو

6-  قسمتي از نامه نلسون ماندال به خانم د. ب. الکساندر1 مورخ 
1 مارس 1976

يكي از سرگرمي هاي من اين است كه كارت هايي كه در طول يك 
سال گذشته دريافت كرده ام، دوباره ببينم و ورانداز كنم. همين چند روز 
پيش كارتي را كه شما در دسامبر گذشته برايم فرستاده بوديد دوباره 
ديدم. روي اين كارت فقط چهار كلمه چاپي وجود داشت كه شما هم 
سه كلمه به آن اضافه كرده بوديد. اين نوع صرفه جويي ها در نوشتن روي 
كارت هاي تبريك سال نويي كه من از شما دريافت كرده ام، سابقه دارد. 
با اين وجود كارت هاي شما حاوي احساساتي گرم و الهام بخش است. 
هر وقت از شما كارتي دريافت مي كنم، احساس جواني پيدا مي كنم و 

حتي احساس مي كنم از نوه ام »لئو« هم جوان ترم.
7- قسمتي از نامه نلسون ماندال به زاميال ايوب مورخ 30 ژوئن 

1987
يك بار در اوايل دهه 1970 براي زامي نامه اي نوشتم كه به نظرم 
نامه اي رمانتيك بود. اين نامه از سوي مردي نوشته شده بود كه همسر 
دوست داشتني اش را ستايش مي كند. در آن نامه نوشته بودم كه زني و 
زيندزي بزرگ و زيبا شده اند و من از صحبت كردن با آنها بسيار لذت 
مي برم. همسر عزيز من به خشم آمده بود و وقتي به آخرين سطر نامه اش 
رسيدم، احساس كردم كه چقدر خوشبختم كه از نظر فيزيكي اين همه 
از او دور هستم وگرنه رگ گردن مرا زده بود. انگار مرتكب خيانتي شده 
بودم. او در نامه اش به من يادآور شده بود كه »اين من بودم كه اين بچه ها 
را بزرگ كردم نه تو. حاال تو اين بچه ها را بر من ترجيح مي دهي؟« من با 

خواندن اين كلمات فقط بهت زده شدم.
8-   قسمتي از موخره منتشر نشده اي که نلسون ماندال بر شرح 

حال خود نوشته است
آموزش ها و تجربيات من به عنوان وكيلي كه در بزرگ ترين شهر 
آفريقاي جنوبي - ژوهانسبورگ - وكالت مي كرد، در مراحل اوليه 
فعاليت هاي سياسي من مرا به فكر  انداخت كه بدانم در راهروهاي مراكز 
قدرت در آفريقاي جنوبي چه مي گذرد. اين تجربه اوليه در دوران زندان 

در جزيره روبن نيز تقويت شد.
در آن زمان، زندانبانان به هيچ وجه از گروه آموزش ديده جامعه 
ما مخالف و دشمن  آرمانهاي  با  آنها  اكثريت  بودند.  انتخاب نشده 
بودند. زنداني سياسي سياهپوست را مادون و پست مي دانستند. به 
شدت نژادپرست و ظالم بودند و در رفتار با ما، ابتدايي ترين رفتارها 

را داشتند.
اما در بين آنها استثنائاتي هم بود. كساني كه به همكارانشان هشدار 
مي دادند كه در نقاط ديگر جهان جنبش هاي آزاديبخش بر سركوبگران 
پيروز شده اند. اين زندانبانان آگاه و هوشيار، از دوستانشان مي خواستند 
كه با زندانيان دقيقاً مطابق با قانون رفتار كنند كه اگر روزي به پيروزي 
رسيدند و دولت تشكيل دادند، با سفيد پوستان رفتار مشابهي داشته 

باشند.
كنگره ملي آفريقا هميشه بر اصول تاكيد كرده و گفته است كه ما 
عليه سفيدپوستان نمي جنگيم، بلكه عليه نظام استيال و برتري سفيدان بر 
سياهان مي جنگيم. سياست برتري نژادي، سياستي است كه در  تركيب 
نژادي سازمانهاي دولتي در سطوح ملي و منطقه اي كامال ظهور كرده 

است.
با امور  تمامي دوستان زنداني من اين شانس را نداشته اند كه 
سازمانهاي دولتي آشنايي پيدا كنند. برخي از افراد بسيار پر نفوذ در ميان 
خود ما،  ترديد دارند كه گفتگو بين ما و رژيم آپارتايد ثمر بخش باشد.
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ادامه دارد پي نويس ها:
1.Mrs.D.B.Alexander

اخبار خارجي

ش���ركت فوق درتاريخ 1389/08/19 تحت شماره 389653 و 
شناس���ه ملي 10320397577 در اين اداره به ثبت رس���يده و 
درتاريخ 1389/08/19 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 

رسمي و كثيراالنتشار اطالعات آگهي مي شود.
1- موضوع ش���ركت: اجراي پروژه هاي س���اختماني تاسيساتي 
تجهيزاتي صنعتي و خطوط انتقال پااليش���گاهي و نيروگاهي و 
ايستگاههاي بين راهي و طراحي هاي مرتبط با آنها و صدور خدمات 
فني و مهندس���ي و ساير امور مرتبط با آن و تامين ماشين  آالت و 
تجهيزات و تداركات انواع كاال و مصالح و انجام كليه امور بازرگاني 
منجمله خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز و 
سرمايه گذاري در ساير شركت ها و مشاركت با اشخاص حقيقي و 
حقوقي و اخذ نمايندگي شركت ها و كارخانجات داخلي و خارجي 
و تاسيس شعبات و نمايندگي در داخل و خارج از كشور و شركت 
در مناقصات و مزايده ها و اخذ وام و تس���هيالت بانكي و اعتباري 
به صورت ارزي و ريالي و اجاره استيجاره و واگذاري ماشين آالت 
مرتبط ب���ا پروژه هاي خطوط انتقال نفت و گاز و پتروش���يمي و 
نيروگاههاي برق و خطوط انتقال آن س���اختماني و تاسيساتي و 

تجهيزاتي احداث و طراحي واحدهاي توليدي صنعتي.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

3- مركز اصلي شركت:
استان تهران - شهر تهران – خ وليعصر – خ مطهري – خ منصور  

پ 22 – ط 2 – كدپستي 1596933515
4- س���رمايه شركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به ده هزار 
س���هم 1/000 ريالي كه تعداد ده هزار س���هم با نام مي باشد كه 

مبلغ 3/500/000 ريال توس���ط موسس���ين طي گواهي بانكي 
ش���ماره 21105059 مورخ 1389/08/11 نزد بانك كارآفرين 
شعبه مركزي پرداخت گرديده اس���ت و الباقي سرمايه در تعهد 

صاحبان سهام مي باشد.
5- اولين مديران شركت:

1-5- خانم سارا پيروز فرد به شماره ملي 0077535707 به سمت 
رئيس هيئت مديره.

2-5- خانم آنا پيروز فرد به شماره ملي 0078489164 به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقاي س���ام هروي به شماره ملي 0067260535 به سمت 
عضو هيئت مديره.

4-5- آقاي س���ام هروي به شماره ملي 0067260535 به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارن���دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چك س���فته بروات و قراردادها و عقود اسالمي با 
امضاي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره به اتفاق مديرعامل با مهر 

شركت معتبر مي باشد.
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلي و علي البدل:
1-8- آقاي هومن علمي كتابفروش به شماره ملي 0451472659 

به عنوان بازرس اصلي.
2-8- آقاي س���يدمحمدجواد عالمزاده بحريني به ش���ماره ملي 

2992678619 به عنوان بازرس علي البدل.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
واحد ثبتي تهران كد: 1199881

آگهي تاسيس شركت توسعه عمران پترو خزر سهامي خاص

شركت فوق درتاريخ 1389/08/18 تحت شماره 389175 
و شناسه ملي 10320395750 در اين اداره به ثبت رسيده 
و درتاريخ 1389/08/18 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش���رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار اطالعات آگهي 

مي شود.
1- موضوع شركت: انتقال تكنولوژي و احداث كارخانجات 
تولي���دي و صنعتي و توليد محصوالت پالس���تيكي و وارد 
كردن مواد اوليه و ماشين آالت و لوازم و تجهيزات مورد نياز 
كارخانجات مذكور صادرات و واردات و انجام فعاليت هاي مجاز 
بازرگاني و توليدي اخذ و اعطاي نمايندگي و سرمايه گذاري 
و مشاركت با اش���خاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي 
و ارائه خدمات مهندس���ي و مشاوره در زمينه هاي مرتبط با 

صنعت و موضوع شركت.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

3- مركز اصلي شركت:
اس���تان تهران - شهر تهران – خ پاسداران – خ بوستان دوم 
)ش���هيد اخوان( – خ گيالن غربي – پ 45 – كدپس���تي 

1664869991
4- سرمايه ش���ركت: مبلغ 20/000/000 ريال منقسم به 
دويست سهم 100/000 ريالي كه تعداد دويست سهم با نام 
مي باشد كه مبلغ 20/000/000 ريال توسط موسسين طي 
گواهي بانكي شماره 65102825 مورخ 1389/08/16 نزد 

بانك ملت شعبه زبر جد پاسداران پرداخت گرديده است. 
5- اولين مديران شركت:

1-5- آقاي سيد مرتضي سنائي به شماره ملي 0039735923 
به سمت رئيس هيئت مديره.

2-5- خانم نسرين افش���ار به شماره ملي 0044392362 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقاي سيد مهدي سنائي به شماره ملي 0450138437 
به سمت عضو هيئت مديره.

4-5- خانم نسرين افش���ار به شماره ملي 0044392362 
به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چك سفته بروات و قراردادها و عقوداسالمي 
با امضاي مديرعامل و يك���ي از اعضاي هيئت مديره متفقا 
هم���راه با مهر ش���ركت و اوراق ع���ادي و اداري با امضاي 

مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلي و علي البدل:
1-8- آقاي محسن غيوران به شماره ملي 0058065121 

به عنوان بازرس اصلي.
2-8- آقاي فريد مهرنام به ش���ماره ملي 0031751393 

به عنوان بازرس علي البدل.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
واحد ثبتي تهران كد: 1202151

آگهي تاسيس شركت بين المللي صنعت و تجارت پترو پاك سهامي خاص
ش���ركت فوق درتاريخ 1389/08/18 تحت شماره 389715 و 
شناس���ه ملي 10320396162 در اين اداره به ثبت رس���يده و 
درتاريخ 1389/08/18 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 

رسمي و كثيراالنتشار اطالعات آگهي مي شود.
1- موضوع ش���ركت:انجام و ارائه كليه فعاليت هاي مجاز تجاري 
بازرگاني خدمات فني مهندس���ي مشاوره – مديريت پيمانكاري 
عمومي عمليات مهندسي مديريت پيمان – اجراي پروژه هاي فني 
بازرگاني سيويل صنعتي – تهيه و خريد و فروش و توزيع كاالهاي 
مجاز بازاريابي مجاز غيرهرمي و غيرش���بكه اي و غيرالكترونيكي 
و ص���ادرات و واردات كليه كاالهاي مج���از و ارائه كليه خدمات 
مربوط به فعاليت هاي بازرگاني مهندسي خريد تامين كاال نصب 
و راه اندازي – مشاركت در تاسيس شركت و دفاتر شركت ها – اخذ 
و اعطاي نمايندگي از و به شركت ها و موسسات تجاري و اشخاص 
حقيقي و حقوقي اعم از دولت���ي و غيردولتي و اعم از داخلي و يا 
خارجي و انعقاد قرارداد در زمينه هاي تجاري و صنعتي و خدمات 
بازرگاني با آنها – اخذ وام از اش���خاص حقيقي و حقوقي بانكها و 
موسس���ات اعتباري اعم از دولتي و خصوصي و اعم از داخلي و يا 
خارجي در جهت فعاليت هاي شركت – انجام فعاليت هاي مجاز 
تجاري با اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت در كليه فعاليت هاي 
توليدي صنعتي عمراني و تجاري – سرمايه گذاري در شركت هاي 
ديگر اعم از تجاري، صنعتي، توليدي، عمراني، فرهنگي، هنري، 
حقوقي، خدماتي اع���م از دولتي يا غيردولتي و اعم از داخلي و يا 
خارج���ي انجام فعاليت به ويژه خريد و فروش و صادرات و واردات 
كليه كاالهاي مجاز – سواپ نفت خام، گاز طبيعي و فرآورده هاي 
نفتي گازي و پترو شيمي – خريد و فروش و توليد و توزيع و عمليات 
مهندس���ي و طراحي و اجرايي مربوط به پروژه هاي صنايع نفت 
)اعم از سطح االرض و تحت االرض( و صنايع ديگر از قبيل صنايع 
ش���يميايي، انرژي، معادن، فلزات، فوالد و ساير موارد مهندسي و 
صنعتي از جمله خطوط لوله، تلمبه خانه، واحدهاي پااليشگاهي، 
واحدهاي نيروگاهها، انبارها، خطوط انتقال نيرو و تاسيس���ات 
مخابرات مربوط به صناي���ع گوناگون پس از اخذ مجوز هاي الزم 
– اجراي پروژه هاي فني، مهندس���ي، تاسيسات – نصب ماشين 
آالت ساختماني و راه سازي، مخزن سازي )فلزي، تحت فشار گاز، 
ذخيره سازي انواع فرآورده هاي نفتي و گاز و پتروشيمي و فلزات( 
واحدهاي تزريق آب و گاز و مواد ش���يميايي ديگر – س���اخت و 
يا تجهيز تاسيس���ات دريايي و س���احلي در صنايع مختلف در 
داخل و خارج از كش���ور – پيش راه اندازي و راه اندازي و تعمير و 

نگهداري و بهره برداري از تاسيس���ات نفتي و صنعتي – تعمير و 
نگهداري ايستگاههاي سوخت رساني – ساخت و تجهيز سكوهاي 
نفتي، كش���تي و كارخانجات، فرآوري انواع محصوالت نفت، گاز، 
پتروش���يمي و كارخانه تصفيه آب – ايستگاههاي تقويت فشار، 
پيمانكاري س���اختمان، ابنيه، تاسيسات و اجراي كليه پروژه هاي 

سيويل و كارهاي خدماتي و بازرگاني مربوط.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

3- مركز اصلي شركت: استان تهران - شهر تهران – بزرگراه مدرس 
ك���وي الهيه – خ گلنار – خ ماهرو خ الهيه 5 – كوچه آالله – پ 2 

كدپستي 1915938815
4- سرمايه ش���ركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم به يكصد 
س���هم 100/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه 
مبلغ 10/000/000 ريال توس���ط موسسين طي گواهي بانكي 
ش���ماره 30998208 مورخ 1389/04/16 نزد بانك پاسارگاد 

شعبه الهيه پرداخت گرديده است.
5- اولين مديران شركت:

1-5- آقاي س���يدعلي موس���وي بجنوردي به ش���ماره ملي 
4710148880 به سمت رئيس هيئت مديره.

2-5- خانم كتايون اميري شايسته به شماره ملي 0039364097 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره.

3-5- آقاي مرتضي زمردي كيا به ش���ماره ملي 0450235394 
به سمت عضو هيئت مديره.

4-5- آقاي س���يدعلي موس���وي بجنوردي به ش���ماره ملي 
4710148880 به س���مت مديرعامل به مدت 2 س���ال انتخاب 

گرديدند.
6- دارن���دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چك س���فته بروات و قراردادها و عقود اسالمي با 
امضاي مديرعامل به تنهايي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد 
و س���اير نامه هاي اداري با امضاي مديرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر مي باشد. 
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه

8- بازرس اصلي و علي البدل:
1-8- خانم مهديه كرداحمدي به ش���ماره ملي 0452654467 

به عنوان بازرس اصلي.
2-8- خانم مريم استاد حسيني به شماره ملي 0030154952 

به عنوان بازرس علي البدل.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
واحد ثبتي تهران كد: 1102421

آگهي تغييرات شركت پارس همباد بنا آگهي تاسيس شركت پارسيسان سهامي خاص
سهامي خاص به شماره ثبت 315878 

و شناسه ملي 10103555190 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجم���ع عموم���ي عادي 
بطورفوق العاده  م���ورخ 1389/08/03 تصميمات ذيل 

اتخاذ شد:
1-آقاي سيد مهدي شفيعي مجد به شماره ملي 2593185351 
به عنوان بازرس اصلي، آقاي پرويزهاشمي پور به شماره ملي 
1370458681به عنوان بازرس علي البدل براي يك سال مالي 

انتخاب گرديدند.
2-روزنامه كثيراالنتشار َ اطالعات َ  جهت نشر آگهي هاي 

شركت انتخاب شد.
3-اعضاء هيئت مديره ت���ا تاريخ 1391/08/03 به قرار 

ذيل انتخاب گرديدند:
آقاي يعقوب فرحناك به ش���ماره ملي 1719219265 
و آقاي اصغر محمدي به ش���ماره ملي0050083449 
و آق���اي كامبيزفرحن���اك بنه كحل به ش���ماره ملي 
1376587211 و آق���اي اكبر آقا نژاد به ش���ماره ملي 

1461070740 تا تاريخ 1391/08/03
4- اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند:

آقاي يعقوب فرحناك به ش���ماره ملي 1719219265 
به س���مت رئيس هيئت مدي���ره و آقاي اصغر محمدي 
به ش���ماره ملي 0050083449 به سمت نائب رئيس 
هيئت مدي���ره و آقاي كامبيز فرحن���اك بنه كحل به 
شماره ملي 1376587211 به سمت عضو هيئت مديره 
و آقاي اكب���ر آقا نژاد به ش���ماره ملي 1461070740 
به س���مت عضو هيئت مديره و آقاي اصغرمحمدي به 

شماره ملي0050083449 به سمت مدير عامل.
5-اوراق عادي و اداري باامضاي هريك از اعضاي هيئت 
مديره و كليه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور شركت از 
قبيل چك – سفته – بروات- قراردادهاو عقود اسالمي با 
امضاء دو نفر از اعضاي هيئت مديره متفقاً همراه با مهر 

شركت معتبر مي باشد. 
در تاري���خ 1389/08/17 ذيل دفتر ثبت ش���ركت ها و 
موسس���ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار 

گرفت.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
واحدثبتي تهران كد:1198216

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومي عادي فوق العاده  و عادي بطور فوق الع���اده مورخ 1389/08/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1-محل شركت در واحد ثبتي تهران به آدرس شهر تهران – خ وليعصر باالتر از بهشتي ك نادرپ 3 واحد 4 
كدپستي 1511645811 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد.

2-نوع شركت از سهامي خاص با مسئوليت محدود تبديل گرديد.
1-2-اساسنامه شركت مشتمل بر 26 ماده به تصويب رسيد.

2-2-س���رمايه شركت مبلغ 10/000/000 ريال مي باشد كه تماماً پرداخت گرديده است و اسامي شركاء و 
ميزان سهم الشركه آنان به شرح ذيل مي باشد:

آقاي ساس���ان مهاجر شيرازي به ش���ماره ملي 1861105142 به ميزان سهم الشركه 2/000/000ريال، 
آقاي حميد رضا ش���فيعي به ش���ماره ملي 0062628194 به ميزان سهم الش���ركه 2/000/000ريال، 
آقاي عليرضاش���فيعي به ش���ماره ملي 0058005137 به مي���زان سهم الش���ركه 2/000/000 ريال، 
آقاي محمدصالحي نجف آبادي به ش���ماره ملي 1090927290 به ميزان سهم الشركه 2/000/000ريال، 

آقاي سعيدتوكلي به شماره ملي 0937748102 به ميزان سهم الشركه 2/000/000 ريال 
3-2-اعضاء هيئت مديره براي مدت نامحدود به قرار ذيل انتخاب گرديدند:

آقاي ساس���ان مهاجر ش���يرازي به ش���ماره ملي 1861105142 به س���مت رئيس هيئت مديره،آقاي 
حميدرضاش���فيعي به شماره ملي 0062628194 به سمت نائب رئيس هيئت مديره،آقاي عليرضا شفيعي 
به ش���ماره ملي 0058005137 به سمت عضو هيئت مديره،آقاي محمدصالحي نجف آبادي به شماره ملي 
1090927290 به س���مت عضو هيئت مديره،آقاي سعيد توكلي به شماره ملي 0937748102 به سمت 

عضو هيئت مديره،آقاي سعيدتوكلي به شماره ملي 0937718402 به سمت مديرعامل
4-2-كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ش���ركت از قبيل چك،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با 
امضا مديرعامل ويكي از اعضا هيئت مديره متفقاً همراه با مهرشركت و اوراق عادي اداري با امضا يكي از اعضا 

هيئت مديره به تنهايي همراه با مهرشركت معتبر مي باشد.
در تاريخ 1389/08/17 ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري - واحدثبتي تهران كد:1203905

آگهي تغييرات شركت راشن سازه كاسپين  سهامي خاص به شماره ثبت 291204 و شناسه ملي 10103280054



بقیه درصفحه9

داليل  تشريح  با  نفت  وزير 
افزايش قيمت جهاني نفت از تثبيت 
سقف توليد اوپک خبر داد و گفت: 
در شرايط فعلي نيازي به برگزاري 

نشست فوق العاده اوپک نيست. 
در  ميرکاظمي  مسعود  سيد 
در تشريح وضع  مهر  با  گفت وگو 
عرضه و تقاضاي جهاني نفت خام   با 
بيان اينکه هم اکنون به طور متوسط 
روزانه حدود 85 ميليون بشکه نفت 
خام در سطح    جهان توليد مي شود، 
اوپک  اعضاي  ميزان  اين  از  گفت: 
روزانه 30 ميليون بشکه نفت خام به   

 بازار جهاني تحويل مي دهند . 
رئيس اوپک با اشاره به کاهش 
دليل  به  اوپک  نفت  توليد  سقف 
وجود بحران و رکود   حاکم بر اقتصاد 
اين  ريشه  کرد:  تصريح  جهاني، 
بحران هاي اقتصادي را بايد در برخي 
از   سياست هاي اقتصادي کشورهاي 
غربي جستجو کرد که در نهايت منجر 
به کاهش بيش از4   ميليون بشکه اي 
اوپک  اعضاي  توسط  نفت  توليد 

شد . 
از  اوپک  هدف  نفت  وزير 
تعادل  ايجاد  را  نفت  توليد  کاهش 
اين  تقاضاي  جهاني  و  عرضه  در 
کاالي استراتژيک اعالم کرد و افزود: 
اعضاي اوپک با اين تصميم به نوعي 
از   کاهش شديد قيمت هاي جهاني 

طالي سياه جلوگيري کردند  . 
با  دولت  کابينه  عضو  اين 
افزايش  از  پيش  تا  اينکه  يادآوري 
بحران هاي سياسي در   ليبي به عنوان 
يکي از کشورهاي عضو اوپک، روند 
افزايش بهاي نفت سيري صعودي 
اظهار  بود،  سر   گذاشته  پشت  را 
داشت: تا پيش بحران هاي سياسي 
در کشورهاي شمال آفريقا و حاشيه   

 خليج فارس، به دليل بهبود اقتصاد 
به  رو  نفت  جهاني  قيمت  جهاني 

افزايش بود.
وي با بيان اينکه بهبود اقتصادي 
و  توسعه  حال  در  کشورهاي  در 
افزايش ميزان مصرف   نفت و ساير 
فرآورده هاي نفتي در اين کشورها را 
يکي از داليل افزايش قيمت نفت بايد  
 اعالم کرد، ادامه داد: کاهش ارزش 
دالر هم يکي از داليل افزايش قيمت 

جهاني نفت به   شمار مي رود . 
اينکه  بر  تاکيد  با  ميرکاظمي 
در شرايط فعلي   بخش عمده اي از 
تجارت جهاني نفت با ارز دالر انجام 
مي شود، بيان کرد: تضعيف ارزش  
 دالر منجر به باال رفتن بهاي جهاني 

نفت خواهد شد  . 
در   ميرکاظمي   همچنين 
خصوص برگزاري نشست فوق العاده 
سازمان اوپک، توضيح داد: بررسي 
وضع عرضه   و تقاضا نشان مي دهد 
با وجود افزايش بهاي جهاني طالي 
سياه به بيش از 100 دالر در   هربشکه، 
نياز به برگزاري نشست فوق العاده 
با  کرد:  تاکيد  اوپک  نيست . رئيس 
اين وجود، اگر اعضا براي برگزاري 
کنند،   رئيس  درخواست  نشست 
اوپک مي تواند پس از بررسي هاي 
الزم در صورت نياز اجالس فوق 

العاده اي تشکيل   دهد . 
وزير نفت با بيان اينکه پارسال 
افزايش  خواستار  عربستان  گذشته 
سقف توليد نفت اوپک   شده بود، 
در  تاثيري  موضوع  اين  اما  گفت: 
نداشت،  خام  نفت  جهاني  قيمت 
بازان  زيرا در شرايط   فعلي بورس 
بازار نفت فقط از کاغذ بازي سود 
مي برند . وي با اعالم اينکه در حال 
حاضر ذخاير  جهاني نفت به ويژه در 

کشورهاي صنعتي بيش از متوسط 
پنج سال گذشته است، اعالم کرد:  
 کاهش صادرات نفت ليبي در مقابل 
اين حجم از ذخاير رقم قابل توجهي 

به  شمار نمي رود . 
کشورهايي  اينکه  بيان  با  وي 
که به سمت افزايش صادرات نفت 
ذخاير  هستند  که  آنهايي  مي روند، 
نفت بااليي دارند، خاطر نشان کرد: 
اين  تمامي  با  اوپک  مجموع  در 
شرايط سهميه   نفت خود را حفظ 

خواهد کرد . 
در  نفت  بهاي  ديگر  از سوي 
بازارهاي جهاني و آمريکا بار ديگر 
افزايش يافت و به بشکه اي حدود 

118 دالر رسيد.
نفت  بهاي  ايرنا،  گزارش  به 
خام برنت در بازار جهاني 29 سنت 
افزايش داشت و به 117 دالر و 65 
سنت به ازاي هر بشکه رسيد. بهاي 
نفت در بازار آمريکا 49 سنت افزايش 
داشت و به بشکه اي 107 دالر و 21 

سنت رسيد.
افزايش  جديد  گزارش هاي 
تقاضاي بيشتر براي کار در آمريکا 
از يک طرف و نگراني هاي ناشي از 
بحران هاي خاورميانه از طرف ديگر 
به افزايش بهاي نفت کمک مي کنند.

نرخ بيکاري در آمريکا در ماه 
مارس يک دهم درصد کاهش يافته 
و به 8/8 دهم درصد رسيده است، 
در صورتي که وضع اقتصادي آمريکا 
بهتر شود، بهاي نفت افزايش بيشتري 

پيدا مي کند.
شبکه خبري رويتر به نقل از 
تحليلگران اعالم کرد که بهاي نفت 
خام برنت به حدود 120 دالر به ازاي 

هر بشکه خواهد رسيد.
با اشاره  وزير نفت  همچنين 

به اينکه در سال 1389 حداقل چهار 
حوزه جديد اکتشافي نفت و گاز در 
کشور معرفي شد، گفت: ارزش اين 
دارايي ها شامل ذخاير هيدروکربوري 
کشف شده بيش از 300 هزار ميليارد 

تومان است.  
عمومي  روابط  گزارش  به 
وزارت نفت، سيد مسعود ميرکاظمي 
برنامه چهارم  افزود: درمجموع در 
ميزان اکتشاف ذخاير هيدرو کربوري 
بيش از 1/5 برابر ميزان ذخاير نفت و 

گاز استخراج شده، بوده است. 
وي تاکيد کرد: هم اکنون عمليات 
اکتشاف و بررسي حوزه هاي جديد 
بطور کامل توسط شرکت هاي ايراني 
صورت مي پذيرد و متخصصان ايراني 
با انجام عمليات لرزه نگاري دو بعدي 
و سه بعدي، شبيه سازي هاي الزم را 
براي شناخت ميادين جديد نفت و 

گاز در کشور انجام مي دهند. 
کرد:  تاکيد  ميرکاظمي 
بازنگري هاي انجام شده در توسعه 
نشانگر  آنها  اکتشاف  و  ميدان ها 
مايع  هيدروکربور  حجم  افزايش 
قابل استحصال از 137 به بيش از 

150 ميليارد بشکه بوده است. 
سوي  از  کرد:  تصريح  وي 
ديگر، حجم ذخاير گازي از 27 به 

بيش از 33 هزار ميليارد متر مکعب 
افزايش پيدا کرده است و با وجود 
اينکه هر سال بخشي از ذخاير نفت 
و گاز برداشت مي شود، بيش از آن 

شناسايي مي شود. 
اينکه هنوز  بيان  با  ميرکاظمي 
بسياري نقاط شناسايي نشده نفت و 
گاز در کشور وجود دارد، بر تداوم 
عمليات اکتشاف تاکيد و يادآوري 
کرد: اکتشاف با محوريت ميدان هاي 
مشترك و مرزهاي مشترك خشکي 
با  و  است  انجام  حال  در  آبي  و 
نهايي شدن اين عمليات و پس از 
قطعي شدن حجم اکتشافات جديد 
هيدروکربوري، اطالعات آن در آينده 

اعالم خواهد شد. 
وي ادامه داد: هم اکنون بيش از 
70 درصد تجهيزات مورد نياز صنعت 
نفت توسط متخصصان کشور تامين 
مي شود و تا پايان برنامه پنجم توسعه 
نه  فقط اين رقم به بيش از 90 درصد 
مي رسد، بلکه شرکت هاي ايراني با 
صادرات تجهيزات توليدي خود به 
ساير کشورها، بازار بين المللي را هم 

در اختيار خود در خواهند آورد. 
اينکه  بر  تاکيد  با  ميرکاظمي 
صادرکننده  ايران  نزديک  آينده  در 
خدمات فنيـ  مهندسي خواهد شد 
و بخشي از درآمدهاي شرکت هاي 
نفتي را صدور خدمات و تجهيزات 
فني تشکيل خواهد داد، يادآور شد: 
آنچه با عنوان محدود کردن ايران در 
انتقال  و  سرمايه گذاري  بخش هاي 
فن آوري از سوي کشورهاي غربي 
شده  حل  امروزه  مي شد،  پيگيري 
است و در مواردي که نياز به خريد 
وجود دارد، اين کار پيش مي رود و 
توسعه هيچ ميداني به علت تامين 

نشدن کاال متوقف نشده است. 
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نمايش كامل خاكسپاري و ختم در سريال طنز سيما!
توليدکنندگان مجموعه هاي تلويزيوني متأسفانه در تعطيالت نوروز 
امسال هم از تهيه و نمايش سريال هاي به اصطالح گورستاني و بيمارستاني 
گريه آور دست بر نداشتند، از جمله اين که در سريال پايتخت که ظاهراً 
طنزآميز بود، مراسم تشييع جنازه تا کندن قبر و چال کردن ميت و سپس 
مراسم عزاداري او را به صورت کامل و در دقايق طوالني پخش کردند و 
بار ديگر نشان دادند که انگار بدون فيلمبرداري از بيمارستان و گورستان 
و مجالس ختم، نمي توانند سريال بسازند و در شبکه هاي سيما به نمايش 

درآورند!
بیننده برنامه هاي نوروزي سیما

مشكل پرداخت حقوق در روزهاي پاياني سال
تأخير چشمگير در پرداخت حقوق اسفندماه در آخرين روزهاي 
پاياني سال گذشته براي اغلب کارمندان و بازنشستگان دولت مشکالتي 
ايجاد کرد و کمبود پول در شعب بانک ها هم بر مشکالت آنان افزود 
که اميدواريم چنين مشکالت قابل پيش بيني و حل، سال هاي آينده پيش 

نيايد.
يك بازنشسته

در مورد تعرفه هاي مصرف آب توضيح دهند
پس از هدفمندسازي يارانه ها، روزنامه هاي 30 آذرماه 89 از قول 
مسئوالن امر تعرفه هاي جديد مصرف آب را اعالم کردند، اما حاال که 
قبض ها را برايمان فرستاده اند، به نظر مي رسد از تعرفه هاي يادشده بيشتر 
است و جا دارد در اين مورد توضيحات کافي در اختيار مشترکين شرکت 

آب قرار گيرد.
مشترك سازمان آب

به اندازه مصرف كنند تا هزينه كمتري بپردازند
در قبوض آب که از شهريور 86 تا امروز برايمان فرستاده اند، هزينه 
مصرف آب به دليل صرفه جويي در اين مورد بسيار کم محاسبه شده است و 
نشان مي دهد که عده اي نبايد انتظار داشته باشند هم آب را به صورت بيرويه 

مصرف کنند و هم انتظار عدم دريافت هزينه آن را داشته باشند.
شهروند تهراني

احضار مسئوالن آلودگي هوا به مجلس
به نظر من مسئوالن و مسببان آلودگي هواي تهران بايد به مجلس 
شوراي اسالمي احضار شوند و در اين مورد پاسخگوي نمايندگان مردم 
باشند تا منبعد افراد يا سازمان هايي که مسئوليت سالمت هواي تهران را 

دارند، به وظايفشان بهتر عمل کنند.
منصوري

براي ميهمانداران قطار هم فكري شود
حقوق ميهمانداران قطار خيلي کم است و ضرورت دارد براي افزايش 
حقوق آنان هم که براي رفاه مسافران راه آهن زحمت مي کشند، فکري 

شود.
میهماندار قطار

خانم هاي خانه دار با درآمد كم همسرانشان چه كنند؟
ما خانم هاي خانه دار بايد مخارج زندگي را با پولي که همسرانمان 
در اختيارمان مي گذارند تأمين کنيم، اما متأسفانه هزينه مايحتاج عمومي 
و همچنين خدماتي مانند آب و گاز و برق آنقدر باال رفته است که نه 
همسرانمان مي توانند پول کافي براي مخارج زندگي در اختيارمان بگذارند 

و نه ما با اين پول کم مي توانيم خانواده هايمان را اداره کنيم.
معصومه رهبر

روكش سفيد رنگ منطقي نيست
تاکسيراني رانندگان را موظف کرده است براي صندلي  سازمان 
تاکسي هايشان از روکش سفيدرنگ استفاده کنند و اين در حالي است که 
روکش سفيد زود چرك و کثيف مي شود و لزومي ندارد استفاده از اين 

رنگ اجباري باشد.
احمد صاحب اختیاريـ  راننده تاكسي

سپرده ها را نمي پردازند
بعضي از تعاوني هاي اعتباري غيرمجاز که با تبديل شدن به بانک 
و دريافت مجوز آن تعطيل شده اند، سپرده گذاري هاي مشتريان خود را 
نمي پردازند که جا دارد بانک مرکزي تکليف آن ها و مشتريانشان را زودتر 

روشن کند.
امیني

براي ما هم سهام عدالت درنظر بگيرند
از مسئوالن سازمان خصوصي سازي تقاضا مي شود براي کارکنان 
پيمانکاري و قراردادي شرکت نفت هم سهام عدالت درنظر بگيرند تا آنان 

هم از مزاياي سهام يادشده بهره مند شوند.
از كاركنان پیمانكاري شركت نفت

به طرح ترافيك نيازي نيست!
به نظر من با گران شدن بنزين خيابان ها خلوت شده است و با اين 
وصف ديگر نيازي به ادامه محدوده طرح ترافيک نيست و همه رانندگان 

بايد بتوانند در سطح شهر رفت و آمد کنند!
مطلق

در انتظار المثني شناسنامه ام هستم
شناسنامه ام را گم کرده ام و 3 ماه پيش براي دريافت المثني به ثبت 
احوال تقاضا داده ام، اما آن را هنوز برايم نفرستاده اند، مگر صدور المثني 

شناسنامه چه قدر کار دارد که سه ماهه انجام نمي شود؟
متقاضي المثني شناسنامه

به ميدان ميوه و تر بار طرشت سركشي كنند
از مسئوالن محترم سازمان ميادين ميوه و تربار شهرداري که از اجناس 
اين ميادين تعريف و تمجيد مي کنند، دعوت مي کنم سري هم به ميدان ميوه 

و تر بار طرشت بزنند، بلکه نظرشان عوض شود!
از مشتريان میادين میوه و تربار

چند نكته در خور توجه خوانندگان گرامی
توجهخوانندگانمحترمرادرارتباطباپيامهايتلفنيبهنكاتزيرجلبميكنيم:

*موضوعاتپيامهاجنبهخصوصي،حقوقيوقضايينداشتهباشد.
*ازتكراريكپيامرويپيامگيراكيداًخودداريبفرماييد.

*پيامهامختصرومفيد،شمردهودقيقباشد.
*چاپپيامهابراساسنوبتاست

باتشكرـ  سرويس ارتباطات مردمي

ايمیل  خط ارتباطي :

پاسخ مسئوالن

پاسخ روابط  عمومي وزارت بازرگاني 
در مورد اعالم كاالبرگ

نظر به درج مطلبي با مضمون »تقاضا از ستاد بسيج اقتصادي« در 
شماره 24975 آن روزنامه، روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت 
به پيگيري موضوع از مراجع مسئول موظف دانست که نتيجه امر جهت 
رعايت مراتب اقدام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه، 

به اطالع مي رسد.
براساس اعالم معاونت توسعه بازرگاني داخلي، طبق مصوبات هيأت 
محترم دولت در اوايل نيمه دوم سال 1389، ستاد بسيج اقتصادي مکلف 
شد در 6 ماهه دوم سال يادشده سه شماره کاالبرگ براي سه نوع کاال شامل 
روغن نباتي، شکر و برنج اعالم نمايد. براين اساس در تاريخ 89/6/17 
کاالبرگ روغن نباتي و در تاريخ 89/9/6 کاالبرگ شکر اعالم گرديده و نيز 

کاالبرگ برنج اعالم شده است.
سیدعلیرضا شجاعي

پاسخ صندوق تأمين اجتماعي درخصوص مشكل 
بيمه شدگان

درخصوص مطلب مندرج تحت عنوان »مشکل بيمه شدگان تأمين 
اجتماعي در دزفول« مورخ 89/11/24 به استحضار مي رساند:

»باتوجه به مستندات موجود و برابر با ماده 36 قانون تأمين اجتماعي، 
شعبه دزفول نسبت به اخذ ليست کارفرما اقدام و تعهدات قانوني خود را به 

نحو احسن انجام داده است.«
دكتر عباس زارع نژادـ  مشاور مديرعامل و مديركل روابط عمومي و امور 
بین الملل

پاسخ سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران 
درباره برخورد با تخلفات

با احترام؛ پيرو مطلب مندرج در مورخ 89/12/3 در آن روزنامه وزين 
خواهشمند است اين توضيحات را جهت تنوير افکار عمومي چاپ فرمائيد؛ 
پس از آغاز طرح هدفمندکردن يارانه ها، گشت هاي مشترك پليس محترم 
راهورو سازمان تاکسيراني شهر تهران شروع به فعاليت نموده و با اين گونه 
تخلفات برخورد مي نمايند. از سوي ديگر تهيه و نصب تابلوهاي »خارج از 
سرويس« بر روي تاکسي هاي زرد و سبز در دستور کار سازمان تاکسيراني 
شهر تهران و شرکت هاي خصوصي تاکسيراني قرار گرفته است که اين طرح 
در تشخيص تاکسي هاي آماده به کار و يا خارج از سرويس به شهروندان 

محترم کمک شاياني مي نمايد.
فضل ا... اسالميـ  مديرعامل
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شوراي نگهبان طرح رسيدگي 
و  مسئوالن  مقام ها،  دارايي  به 
اسالمي  جمهوري  کارگزاران 
ايران را مغاير شرع و قانون اساسي 

دانست.
به گزارش ايسنا، به نقل از اداره 
کل روابط عمومي شوراي نگهبان، 
اين نهاد در نامه اي به مجلس شوراي 
اسالمي، اعالم کرد: طرح رسيدگي 
و  مسئوالن  مقام ها،  دارايي  به 
کارگزاران جمهوري اسالمي ايران 
که با اصالحاتي در جلسه مورخ 
هشتم اسفند ماه يک هزار و سيصد 
و هشتاد و نه به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيده است، در 
نگهبان  اسفند شوراي  جلسه 25 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 
با توجه به اصالحات به عمل آمده، 

نظر شورا اعالم شد.
1ـ ماده )2( جديد به معناي 
الغاي حصر مستفاد از اصل 142 
بنابراين  است؛  اساسي  قانون 
اشکال سابق اين شورا کماکان به 
بر  عالوه  است.  باقي  خود  قوت 
اين شمول آن نسبت به اشخاص و 
مقام هاي انتخابي شاغل فعلي مبهم 
است. پس از رفع ابهام، اظهارنظر 
خواهد شد. همچنين اعالم فهرست 
اموال اشخاص و مقام هاي مذکور 
در اين ماده به رئيس قوه قضائيه 
نيز مغاير  و رسيدگي توسط وي 
قانون   159 و   142  ،158 اصول 

اساسي شناخته شد.

جديد   )13( ماده  اطالق  2ـ 
اختيارات  واگذاري  در خصوص 
شخص  به  قضائيه  قوه  رئيس 
مذکور  مقام هاي  به  نسبت  ديگر 
در اصل 142 قانون اساسي مغاير 
اصل مذکور است و نيز از آنجا که 
انفصال موقت از خدمات دولتي و 
عمومي در اين ماده، شامل مسئوالن 
و مقام هايي مي شود که براي مدت 
معين انتخاب يا منصوب مي  شوند 
و اشخاصي که برکناري آنها مطابق 
قانون اساسي نيازمند تصميم گيري 
مقام هاي  و  مراجع  سوي  از 
اصول  مغاير  است،  مخصوص 

متعدد قانون اساسي است.
شوراي نگهبان همچنين اليحه 
مغاير  را  رفتار قضات  بر  نظارت 

قانون اساسي اعالم کرد.
به گزارش ايسنا، اين نهاد در 
نامه اي به مجلس شوراي اسالمي، 
اعالم کرد: اليحه نظارت بر رفتار 
مورخ  جلسه  مصوب  قضات، 
چهارم اسفند ماه يک هزار و سيصد 
شوراي  مجلس  نه  و  هشتاد  و 
اسالمي در جلسه 24 اسفند شوراي 
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت که نظر شورا به شرح زير 

اعالم مي شود:
1ـ عموم ماده )2( نسبت به 
ويژه  دادسراي  و  دادگاه  قضات 
روحانيت با توجه به مفاد آيين نامه 
دادسرا و دادگاه مربوط، مغاير اصل 

57 قانون اساسي شناخته شد.

2ـ نظر به اينکه اطالق عبارت 
ذيل ماده )5( ظهور در اين دارد که 
رئيس قوه قضائيه با تحقق موارد 
مقرر در اصل 164 قانون اساسي نيز 
نتواند نسبت به تغيير سمت قضات 
اصل  مغاير  نمايد،  اقدام  مذکور 

مزبور شناخته شد.
3ـ در ماده )40(، ظاهراً شماره 
ماده ذکر شده اشتباه است. پس از 

اصالح، اظهارنظر خواهد شد.
4ـ فصل پنجم از جهت اينکه 
صالحيت  آيا  نيست  مشخص 
»دادگاه عالي رسيدگي به صالحيت« 
شامل اختيارات رئيس قوه قضائيه 
در اصول 158 و 164 قانون اساسي 
مي شود يا خير و نيز فرق اين دادگاه 
با دادگاه عالي قبلي در چيست؟ 
ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام، 

اظهارنظر مي شود.
تذکر: »در بند )2( ماده )25(، 

مدت مرور زمان مشخص شود.«
شرکت  اساسنامه  اصالح 
ارتباطات زيرساخت نيز از سوي 
شوراي نگهبان، مغاير قانون اساسي 

شناخته شد.
به  نامه اي  نهاد طي  اين  نظر 
مجلس شوراي اسالمي به شرح زير 
اعالم شد: »طرح اصالع اساسنامه 
که  زيرساخت  ارتباطات  شرکت 
در جلسه مورخ چهارم اسفندماه 
يک هزار و سيصد و هشتاد و نه 
به تصويب هيأت وزيران رسيده 
است، در جلسه 25 اسفند شوراي 

نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت که نظر شورا به شرح ذيل 

اعالم مي شود:
ماده  اطالق  به  توجه  با  1ـ 
توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )7(
فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
مصوب  ايران  اسالمي  جمهوري 
1383، واگذاري اعمال حاکميتي به 
شرکت در ماده )2( اصالحي، مغاير 
اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
و  الفاظ  از  استفاده  2ـ 
 )2( ماده  در  بيگانه  اصطالحات 
قانون   15 اصل  مغاير  اصالحي، 

اساسي شناخته شد.
همچنين  نگهبان  شوراي 
اصالح  مورد  در  را  خود  نظر 
اساسنامه هاي مرکز توسعه تجارت 
حمايت  صندوق  الکترونيکي، 
صندوق  و  تعاون  سرمايه گذاري 
توسعه صنايع دريايي اعالم کرد و 
آن ها را مغاير با موازين شرع و قانون 

اساسي ندانست.
نهاد  اين  ايسنا  گزارش  به 
اعالم کرد: طرح اصالح اساسنامه 
مرکز توسعه تجارت الکترونيکي 
که  در جلسه مورخ چهارم اسفند 
ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و 
نه به تصويب هيأت وزيران رسيده 
است، در جلسه 25 اسفند شوراي 
نگهبان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت که مغاير با موازين شرع و 

قانون اساسي شناخته نشد.
»اصالح  نگهبان  شوراي 

صنايع  توسعه  صندوق  اساسنامه 
دريايي« را نيز مغاير با موازين شرع 

و قانون اساسي ندانست.
کل  اداره  گزارش  براساس 
روابط عمومي شوراي نگهبان، اين 
نهاد طي نامه اي به مجلس شوراي 
اين زمينه اعالم کرد:  اسالمي در 
»اصالح اساسنامه صندوق توسعه 
صنايع دريايي که در جلسه مورخ 
و  يـک هزار  مـاه  اسفند  چهـارم 
سيصد و هشتاد و نه به تصويب 
در  است،  رسيده  وزيران  هيأت 
نگهبان  شوراي  25اسفند  جلسه 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت 
که مغاير با موازين شرع و قانون 

اساسي شناخته نشد.«
در  همچنين  نگهبان  شوراي 
صندوق  اساسنامه  »اصالح  مورد 
تعاون«  سرمايه گذاري  ضمانت 

اعالم نظر کرد.
به  نامه اي  در  نهاد  اين  نظر 
مجلس شوراي اسالمي به اين شرح 
اعالم شد: »طرح اصالح اساسنامه 
سرمايه گذاري  ضمانت  صندوق 
تعاون که با اصالحاتي در جلسه 
ماه يک هزار  اسفند  مورخ چهارم 
و سيصد و هشتاد و نه به تصويب 
در  است،  رسيده  وزيران  هيأت 
نگهبان  اسفند شوراي  جلسه 25 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 
با توجه به اصالحات به عمل آمده 
مغاير با موازين شرع و قانون اساسي 

شناخته نشد.«

مخالفت شوراي نگهبان با طرح رسيدگي به دارايي مقام ها و كارگزاران كشور

آزمـون  دوره هاي فراگير دانشگاه 
پيام نور 30 ارديبهشت برگزار مي شود

آزمون داوطلبان دوره هاي فراگير کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپيوسته 
و کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور 30 ارديبهشت برگزار مي شود.

دکتر عبداهلل معتمدي معاون آموزشي دانشگاه پيام نور با بيان اين مطلب 
به ايسنا و با اشاره به اينکه تعداد رشته هاي مقطع کارشناسي دوره هاي فراگير 
دانشگاه پيام نور از 60 رشته به 109 رشته افزايش يافته است،  افزود: ظرفيت 
پذيرش دانشجوي فراگير کارشناسي از 35 نفر به 30 نفر  درهر رشته  محل 
کاهش يافته است که دليل اين کاهش افزايش رشته محل هاي کارشناسي از 

6535 به 8165 رشته بوده است.
وي با بيان اينکه تعداد رشته محل هاي دوره هاي فراگير پيام نور در مقطع 
کارشناسي ارشد از 180 رشته محل به 235 رشته افزايش يافته است، تصريح 
کرد: بر اين اساس 7050 نفر دانشجوي فراگير کارشناسي ارشد پذيرش 

خواهيم کرد که اين رقم نسبت به سال گذشته حدود 1000 نفر رشد دارد.
وي با بيان اينکه آزمون فراگير دانشگاه پيام نور در سه مقطع کارداني، 
کارشناسي و کارشناسي ارشد آخر ارديبهشت برگزار مي شود، اظهار کرد: 

پذيرفته شدگان در اين آزمون، مهر امسال پذيرش خواهند شد.
وي افزود: دانشگاه پيام نور قصد دارد به سازمان سنجش پيشنهاد کند 
تا مهر نيز آزمون فراگير برگزار و براي نيمسال دوم سال 90 دانشجو پذيرش 
کند.معتمدي افزود: اگر با برگزاري دو آزمون فراگير در سال 90 موافقت 
شود و درواقع دانشگاه بتواند عالوه بر مهر، در بهمن نيز پذيرش دانشجوي 
فراگير داشته باشد، دانشگاه پيام نور در سال 91 پذيرش دانشجوي فراگير 

نخواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد: پيشنهاد اين است که اگر پذيرش دانشجوي فراگير 
در بهمن 90 )ترم دوم تحصيلي( انجام گيرد، آزمون فراگير اين دوره پس از 
اعالم نتايج کنکور سراسري برگزار شود.معاون آموزشي دانشگاه پيام نور 

اضافه کرد: براي آزمون دوم احتماالً ثبت نام نيز در تابستان انجام مي شود.

پليس  رئيس  خبر:   سرويس 
راهنمايي و رانندگي تهران با بيان 
اين که مجوز طرح ترافيک سال 89 
تا پايان فروردين اعتبار دارد، افزود: 
طرح ترافيک و زوج و فرد خودروها 

از امروز اجرايي مي شود.
تاکيد  رحيمي  حسين  سردار 
کرد: مجوز طرح ترافيک سال 89 تا 
پايان فروردين اعتبار دارد و آن  دسته 
از رانندگاني که مجوز طرح ترافيک 
نيز  کرده اند،  دريافت  را   90 سال 
مي توانند از مجوز خود استفاده کنند. 
صبح  از  داشت:  اظهار  وي 

امروز پليس از تردد خودروهاي فاقد 
مجوز در محدوده زوج و فرد و طرح 
و  کرد  خواهد  جلوگيري  ترافيک 
طرح ترافيک و زوج و فرد خودروها 

از امروز اجرايي مي شود.  
تهران  راهور  پليس  رئيس 
برخورد  را  برنامه   امسال  مهمترين 
با تخلفات حادثه ساز اعالم کرد و 
گفت: بر اساس برنامه ريزي  صورت   
رانندگي  و  راهنمايي  پليس   گرفته 
تهران بزرگ با تخلفات حادثه ساز در 
سال جاري بدون   اغماض برخورد 

مي کند .

عبور  دوربین هاي   راه اندازي 
از چراغ   قرمز  

 وي از انجام تست دوربين هاي 
به  تجاوز  و  چراغ   قرمز  از  عبور 
گذرگاه عابر پياده در روزهاي پاياني 
اين   بر  افزود:  و  داد  سال 89 خبر 
 اساس اين دوربين ها از امسال مورد 
بهره برداري قرار مي گيرند که به اين 
ترتيب    رانندگاني که حريم گذرگاه 
عابر پياده را رعايت نکنند و يا از 
چراغ    قرمز عبور کنند، از طريق اين 
دوربين ها تخلفشان ثبت و در مورد 

آنان اعمال قانون مي شود  . 

ناوگروه اعزامي نيروي دريايي 
ارتش مستقر در خليج عدن در دو 
ناکامي  موجب  جداگانه  عمليات 
کشتي  دو  نجات  و  دريايي  دزدان 

ايراني شد.  
کشتي  ايسنا  گزارش  به 
کانال  طول  در  که    VALHLH 
حمله  مورد  بود  در حرکت  سوئز 
دريايي  دزدان  قايق  فروند  سه 
قرارگرفت که با هوشياري و اقدام به 
موقع ناوگروه نيروي دريايي ارتش 

جمهوري اسالمي ايران بدون هيچ 
آسيب و يا تأخيري مسير خود را به 

سوي بندرعباس ادامه داد.
قايق هاي دزدان دريايي هم که با 
آتش سنگين دريادالن نيروي دريايي 
متواري  ناچار  بودند،  شده  مواجه 
شدند. براساس اين گزارش، دزدان 
چهار  با  مشابه  اقدامي  در  دريايي 
فروند قايق تندرو به کشتي ايراني 
»نبي« که از جزيره خارك به سوي 
بندر عين السخناء در کشور مصر در 

حال حرکت بود حمله کردند که با 
برخورد به موقع ناوگروه رزمي و 
تيم هاي عمليات ويژه نيروي دريايي 
ارتش و آتش سنگين آنها ناگزير از 

موقعيت گريختند. 
اعزامي  ناوگروه  سيزدهمين 
اسفند   26 ارتش  دريايي  نيروي 
تامين  و  اسکورت  براي   89 سال 
امنيت کشتي هاي تجاري و نفتکش 
به آب هاي آزاد بين المللي و منطقه 

حساس خليج عدن اعزام شدند.

 مجوز طرح ترافيك سال 89 تا پايان فروردين اعتبار دارد

ناكامي تالش دزدان دريايي در ربايش 2 فروند كشتي تجاري ايران

بقيه از صفحه 4
اين حرکت جهادي در همين بخش با سفارش 
بر به کارگيري ظرفيت هاي خالي بخش هاي صنعت، 
کشاورزي و خدمات، تالش براي جذب سرمايه هاي 
مورد  را  استعدادهاي هر بخش  فعال سازي  در  ملي 
تاکيد قرار مي دهد. يعني در اين مدل اقتصادي سوق 
دادن برنامه هاي حمايتي دولت اعم از اعتبارات بانکي 
و تشويق هاي مالياتي به سمت استفاده هرچه بيشتر از 
ظرفيت هاي خالي اقتصادي، يک رويه جهادي است. اين 
امر خود مستلزم اصالح نظام هاي بانکي، گمرکي و اداري 
و همچنين ثبات نظام مالي کشور است که تالش جهادي 

همه مسئوالن قانونگذار و مجري را مي طلبد. 
گذاران  به جذب سرمايه  پيش  از  بيش  تمرکز 
خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور، تکميل و 
اجراي برنامه هاي اصل 44 قانون اساسي و توسعه هرچه 
بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي توليدي و 
تجاري در کنار خروج هرچه سريع دستگاههاي دولتي 
از حوزه کار تصدي يکي از بهترين شيوه هاي مشارکت 

در اين جهاد اقتصادي است. 
همچنين نهالي که ازسال گذشته با اجراي قانون 
از  مطلوب  استفاده  براي  يارانه ها  هدفمندسازي 
دارايي هاي عمومي در مسير توسعه و آباداني کشور کاشته 
شده است، در سال جديد بايد نخستين شکوفه هاي 
بهاري خود را نمايان سازد تا هرچه سريع تر کام جامعه 

را به طعم ميوه عدالت و توسعه اقتصادي شيرين سازد. 
اين امر نيز نيازمند حرکتي جهادي در سرمايه گذاري و 
بهره برداري از طرح هاي عمراني کشور است و هرگونه 
تعلل و کوتاهي در اين بخش مي تواند مسير اصلي برنامه 

هدفمندي يارانه ها را منحرف سازد. 
از سوي ديگر گام نهادن در ميدان »جهاد اقتصادي« 
نيازمند همکاري و تعامل جدي تمامي قوا با يکديگر 
است. عرصه نبرد جهادگونه تنها با وفاق و يکدلي تمامي 
رزمندگان به پيروزي منتهي مي شود و هرگونه کوتاهي 
و تک روي در نيروها باعث تضعيف ساير قوا خواهد 
شد. بنابر اين انتظار مي رود که در سال جديد تمامي 
قوا با سر نهادن به حکم جهاد رهبر، تحت فرماندهي آن 
مقام ضمن تعامل مثبت و سازنده با ساير قوا از هرگونه 
اقدام انفرادي و مغاير با قوانين ديگران پرهيز کرده و از 
تمامي کوشش خود براي اصالح رويه هاي اقتصادي 

بهره گيري کنند.
در يک کالم »جهاد اقتصادي«که به منظور تحقق 
کــامل اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي و سند 
چشم انداز و تبديل جمهوري اسالمي ايران به يک قطب 
نيرومند و تراز اول اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري 
مورد تاکيد واقع شده است، نبايد در حد يک شعار باقي 
بماند و ضرورت دارد که از همين ابتداي سال در تدوين 
و اجراي تمامي برنامه هاي اقتصادي کشور مورد توجه 

قرار گيرد.

حركت هاي جهادي براي مشاركت در جهاد اقتصادي

بقيه از صفحه 2
عظيم  حركت  الزامات  بيان  به  ادامه  در  ايشان 
اقتصادي در سال 1390 پرداختند و تاكيد كردند: انجام  
جهاد اقتصادي نيازمند  روحيه جهادي، استحكام معنويت 
و تدين در جامعه به ويژه در ميان جوانان، پرهيز از مسائل 
حاشيه اي و حاشيه سازي ها در كشور، و حفظ اتحاد و 
انسجام  ملي در ميان مردم، مردم و مسئوالن و در ميان 

مسئوالن است.
رهبر معظم انقالب اسالمي با تذكر و هشدار جدي 
به مسئوالن سه قوه در خصوص  طرح گله ها از يكديگر 
در سطح افكار عمومي، خاطر نشان كردند گله مندي ميان 
مسئوالن از ابتداي انقالب اسالمي وجود داشته و طبيعت 
كار هم همين است اما اين گله ها را نبايد ميان مردم كشاند 
و آنها را ناراحت و مايوس كرد بلكه مسئوالن بايد گله ها 

را ميان خودشان حل كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي يك تذكر ديگر هم در 
خصوص نحوه برخورد با نامگذاري هاي هر سال داشتند: 
در برخي مواقع نامگذاري ها و شعارهاي سال به صورت 
انبوه و با هزينه زياد در تهران و شهرهاي ديگر برروي تابلوها 
و در خيابانها نصب مي شوند درحاليكه اين كار بي فايده 
و داراي اشكال، و خالف هدف اصلي از نامگذاري هر 
سال است. ايشان تاكيد كردند: هدف از نامگذاري براي 
هر سال  انجام اقدامات عملي است، و نه نصب آن شعار و 

يا عكس هاي مربوط به آن بر روي تابلوها.
سال  در  اقتصادي  غير  عرصه هاي  از  نشدن  غافل 
1390، به ويژه عرصه علم و فناوري سومين و آخرين 

تذكر رهبر انقالب اسالمي در اين بخش بود.
تحليل حوادث منطقه

حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس وارد بخش سوم 
سخنان خود يعني تحليل حوادث اخير منطقه و حركت هاي 

مردمي در تونس، مصر، بحرين، يمن و ليبي شدند. 
ايشان اين حركت ها را بسيار مهم و نشان دهنده يك 
تحول بنيادي در منطقه عربي ـ اسالمي و بيداري امت 
اسالمي دانستند و افزودند: دو عنصر مهم اين حركت ها، 

حضور مردم در صحنه، و جهت گيري ديني آن است.
رهبر معظم انقالب اسالمي علت اصلي حركت هاي 
اخير در منطقه  را جريحه دارشدن غرور و عزت انساني 
مردم منطقه به دليل عملكرد  نادرست حاكمان ظالم  آنان 
دانستند و خاطر نشان كردند: به عنوان مثال عملكرد حسني 
مبارك در مصر و انجام جنايت آميزترين  كارها به نيابت 
از رژيم صهيونيستي به ويژه در موضوع غزه و همچنين 
عملكرد قذافي در ليبي و تحويل امكانات هسته اي اين 
كشور به آمريكا در مقابل تهديدهاي توخالي و وعده هاي 
ناچيز غرب، از جمله اقداماتي بودند كه غرور مردم را 

جريحه دار كرد.
خصوص  همين  در  خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
افزودند: تهديدها و فشارهاي غرب به سردمداري آمريكا 
در مورد ايران هم وجود داشت و همچنان نيز ادامه دارد، 
اما مسئوالن جمهوري اسالمي در مقابل اين تهديدها، نه 
تنها عقب نشيني نكردند، بلكه امكانات  هسته اي خود را 

هر سال بيشتر كردند.
ايشان به تشريح عملكرد و موضع گيري آمريكاييها 
در قبال حوادث منطقه پرداختند و افزودند: آمريكائيها 
و  بودند  بي تحليل  و  متحير  اين حوادث  درمقابل  ابتدا 

برهمين اساس، مواضع متناقضي اتخاذ كردند.
رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: حمايت 
از ديكتاتورها، رويه ثابت آمريكاييها است و از حسني 
مبارك هم تا آخرين لحظه دفاع كردند اما هنگامي كه 
متوجه شدند ادامه حضور مبارك امكان پذير نيست، او 
را همچون دستمالي بدور انداختند كه اين موضوع بايد 

درس عبرتي براي سردمداران وابسته به آمريكا باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سقوط ديكتاتور مصر را 
ضربه بزرگي به سياست هاي خاور ميانه اي آمريكا دانستند 
و افزودند: آمريكا هنگامي كه از حفظ بن علي و حسني 
مبارك مايوس شد، تالش موذيانه و خباثت آلود و البته 
سطحي را آغاز كرد تا بتواند شاكله  نظام هاي ديكتاتوري 
آنها را در تونس و مصر حفظ كند اما با ادامه قيام مردم اين 
ترفند شكست خورد.ايشان خاطرنشان كردند آمريكايي ها 
بعد از شكست در اين ترفند، دو ترفند فرصت طلبي و 
شبيه سازي را در دستور كار خود قرار دادند كه فرصت 

طلبي و مصادره انقالب ها نيز با شكست مواجه شد.
رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به تالش آمريكا 
براي شبيه سازي حوادث منطقه در »ايراِن مردم ساالري 
با  تا  آنها تالش كردند  افزودند:  »ايراِن ملت«  و  ديني« 
نفساني،  هواهاي  گرفتار  و  فرومايه  عوامل  از  استفاده 
كاريكاتور مضحكي درايران بوجود آورند كه ملت ايران 

به دهان آنها زد و اين ترفند هم شكست خورد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، عملكرد آمريكا در قبال 
حركتهاي مردمي در منطقه و ادعاي دفاع از ملت ها را 
منافقانه خواندند و با اشاره به سخنان اخير رئيس جمهور 
آمريكا در خصوص حمايت از ملت ايران خاطر نشان 
كردند: ما نمي دانيم كه آيا رئيس جمهور كنوني آمريكا 
مي فهمد كه چه مي گويد يا اينكه غافل و گيج است. او 
مي گويد مردِم در ميدان آزادي تهران، همان مردِم مصر 
در ميدان التحرير هستند، در حاليكه مردم هر سال در 22 

بهمن در ميدان آزادي تهران جمع مي شوند و شعار اصلي 
آنها هم »مرگ بر آمريكا« است.

ايشان تاكيد كردند ادعاهاي آمريكايي ها مبني بر 
حمايت از ملت ها همواره دروغ است و آنها نه تنها به 
ملت هاي منطقه رحم نمي كنند بلكه در قبال ملت خود 
آمريكا  فعلي  رئيس جمهور  زيرا  ندارند؛  ترحمي  هم 
هزارها  كشور  اين  اقتصادي  شرايط  بحراني ترين  در 
ميليارد دالر از پول مردم آمريكا را به كيسه كمپاني هاي 

اسلحه سازي و نفتي مي ريزد.
قضاياي ليبي

حركتهاي  تحليل  ادامه  در  اسالمي  انقالب  رهبر 
مردمي اخير منطقه، به قضاياي ليبي اشاره كردند و افزودند: 
جمهوري اسالمي ايران در قضاياي ليبي، هم رفتار دولت 
اين كشور در كشتار مردم را محكوم مي كند و هم حمالت 

آمريكا و غرب را صددرصد محكوم مي داند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، ادعاي آمريكا و غرب 
مبني بر اقدام نظامي براي حمايت از مردم ليبي را كاماًل  
غيرقابل قبول خواندند و تاكيد كردند: اگر آنها واقعاً 
نظاره گر كشتار  ليبي هستند، چرايكماه  مردم  طرفدار 

مردم بودند و كاري انجام ندادند؟
ايشان خاطر نشان كردند: آمريكا و غرب فقط بدنبال 
نفت ليبي و ايجاد جاي پا دراين كشور است تا بتواند 

دولت هاي آينده تونس و مصر را زير نظر داشته باشند.
رهبر معظم انقالب اسالمي عملكرد سازمان ملل 
سازمان  اين  براي  ننگي  نيز  را  ليبي  قضاياي  در  متحد 
بين المللي خواندند و افزودند: سازمان ملل متحد به جاي 
آنكه در خدمت ملت ها باشد، به آلت دست آمريكا و 

غرب تبديل شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه با اشاره به قضاياي 
اخير بحرين تاكيد كردند: ماهيت قيام ملت بحرين هيچ 
تفاوتي با قيام مردم در مصر، تونس، ليبي و يمن ندارد؛ 
زيرا مردم بحرين هم، خواستار حق راي در انتخاباتي آزاد 

هستند كه توقع زيادي نيست. 
ايشان طرح موضوع شيعه و سني در قضاياي بحرين 
از جانب آمريكا و غرب را بهانه اي براي دخالت در مسائل 
منطقه دانستند و افزودند: آمريكايي ها تالش دارند تا با 
طرح موضوع شيعه و سني در بحرين، مانع از كمك ها و 

حمايت هاي مردمي از قيام مردم بحرين شوند.
از  تاسف  اظهار  با  اسالمي  انقالب  معظم   رهبر 
گرفتارشدن برخي افراد در اين دام آمريكايي ها تاكيد 
كردند:  طرح موضوع شيعه و سني در قضاياي بحرين 
اسالمي  امت  دشمنان  و  آمريكا  به  خدمت  بزرگترين 

است.
دخالت حكومت سعودي

حمايت  به  اشاره  با  خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
جمهوري اسالمي ايران از ملت فلسطين به ويژه در جنگ 
22 روزه غزه خاطرنشان كردند: جمهوري اسالمي ايران 
در حالي از ملت فلسطين و همچنين حركتهاي اخير منطقه 
در تونس، مصر، ليبي و يمن حمايت كرده كه آنان شيعه 
نيستند، زيرا در اين قضايا بحث شيعه و سني مطرح نيست. 
بنابراين نبايد در قبال قضاياي بحرين به بهانه شيعه بودن 
به دخالت حكومت  اشاره  با  مردم سكوت كرد.ايشان 
وقاحت  اوج  افزودند:  بحرين  قضاياي  در  سعودي 
آمريكايي ها واذناب آنها در منطقه، آنجايي است كه 
حضور تانكهاي سعودي در بحرين را دخالت نمي خوانند 
اما اعتراض مراجع تقليد، علما و خيرخواهان به كشتار 

مردم بحرين را دخالت ايران مي نامند.
رهبر معظم  انقالب اسالمي دخالت نظامي دولت 
سعودي در بحرين را اشتباه خواندند و تاكيد كردند: اين 
منطقه  در  سعودي  حكومت  منفورشدن  موجب  اقدام 
خواهد شد و قطعاً خسارات سنگيني براي عربستان درپي 

خواهد داشت.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جمع بندي تحوالت 
اخير منطقه خاطر نشان كردند: حركت  جديدي كه در 
منطقه آغاز شده است، حركت امت اسالمي، و با سمت 
و سوي اهداف اسالمي است و اين حركت، طبق وعده 
الهي قطعاً به پيروزي خواهد رسيد و به توفيق الهي، سلسله 

شكست هاي آمريكا در منطقه ادامه پيدا خواهد كرد.
ايشان تاكيد كردند: موضع نظام جمهوري اسالمي 
از ملت ها و حقوق ملت ها و  در قضاياي منطقه، دفاع 

مخالفت با ديكتاتورها و مستكبران است.
رهبر معظم انقالب اسالمي همچنين در بخش ديگري 
از سخنان خود، عيد نوروز را فرصت مغتنمي براي اجراي 
دستورات و احكام اسالم دانستند و افزودند:  مردم ايران 
در طول سال هاي متمادي به ويژه پس از پيروزي انقالب 
اسالمي از عيد نوروز براي معنويت، معرفت و نزديكي 
به خدا استفاده كرده اند كه نمونه بارز آن دعا و توسل 
جمع زيادي از مردم به هنگام تحويل سال در بارگاه ها و 

زيارتگاه ها و مراكز ديني است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: ملت ايران 
همواره از اين سنت و آيين براي دين و معنويت و اخالق 
ديدار  اين  ابتداي  است.در  كرده  بهره برداري  اسالمي 
آيت اهلل واعظ طبسي نماينده ولي فقيه در خراسان و توليت 
آستان قدس رضوي، ضمن تبريك سال نو، به  رهبر معظم 

انقالب اسالمي خير مقدم گفت.

رهبر معظم انقالب : جهاد اقتصادي نيازمند
 حفظ اتحاد و انسجام ملي است

سفير و نماينده دائم  جمهوري 
اسالمي ايران نزد سازمان ملل متحد 
در نيويورك در نامه اي به بان کي مون  
 دبيرکل اين سازمان نسبت به سوزاندن 
قرآن کريم در يکي کليساهاي ايالت  
 فلوريداي آمريکا ابراز تأسف و تأثر 
عميق کرد و خواستار موضع گيري 
درباره  متحد  سازمان  ملل  اقدام  و 
اين موضوع که به گفته وي »نشانگر 
جديت موج اسالم هراسي در بخشي  

 از نقاط جهان است« شد .
به گزارش ايسنا   ،  محمد خزاعي 
درنامه خود که رونوشت آن به   سفير 
و نماينده دائم تاجيکستان به عنوان 
کنفرانس  سازمان  دوره اي  رئيس 
اسالمي و اعضاي اين سازمان ارسال 
شده است تصريح کرده است: اين 

اقدام و اقدامات تهاجمي مشابه  عليه 
اسالم، مقدسات اسالمي و بويژه قرآن 
کريم احساسات ميلياردها مسلمان 
در سراسر جهان را جريحه دار کرده 
است .وي افزود: با توجه به اين که 
اين اعمال به مثابه جرمي است که 
ترغيب خشونت را به دنبال دارد، 
لزوم توجه جدي به آن و پيگيري و 
مواخذه   طراحان و عامالن اين اعمال 

ضروري است .
به  اشاره  با  همچنين  خزاعي 
دبيرکل  مسئوليت هاي  و  اهداف 
سازمان ملل متحد در حفظ صلح 
ملت هاي  و  مردم  ميان  دوستي  و 
جهان تأکيد کرد : جنابعالي مسئوليت 
مهمي در روشن کردن افکار عمومي 
بين المللي نسبت به اين قبيل   اقدامات 

افراطي داريد .
وي اقدامات الزم در اين رابطه 
را در جهت آرمان تساهل ميان اديان 
و  اديان  ميان  صلح آميز  روابط  و 

ملت هاي مختلف دانست .
سفير و نماينده دائم کشورمان 
در بخش ديگري از اين   نامه تصريح 
اين  حاضر  حال  در  است:  کرده 
مسئوليت همگان است که اينگونه 
اقدامات عليه اديان و به ويژه اسالم 
را محکوم کرده و اجازه ندهند که اين 
اعمال از مصونيت   برخوردار بوده و 
يا در برابر قانون از آن حمايت شود 
و اين امر يک راه حل عملي براي  
 کمک به گفت وگو و ارتقاء فهم و 
و  اديان  همه  پيروان  ميان  احترام 

فرهنگ هاست  .

نامه اعتراضي ايران به دبيركل سازمان ملل درباره قرآن سوزي در آمريكا

نرخ سود بانكي كاهش يافت
مرکزي  بانک  رئيس کل 
نظارتي  ـ  بسته سياستي  جزئيات 
بانک مرکزي در سال90 را تشريح 

کرد.
با  گفتگو  در  بهمني  محمود 
بسته  تصويب  به  اشاره  با  ايسنا، 
سياستي ـ نظارتي سال 90  بانک 
مرکزي در آخرين جلسه شوراي 
پول و اعتبار در سال 89 اظهار کرد: 
نرخ سود علي الحساب سپرده ها تا 
سه ماه معادل  شش درصد، سه تا 9 
ماه روي هشت درصد،  باالي 9  ماه 
و کمتر از يک سال روي 10 درصد 

تعيين شد.
وي ادامه داد: سود علي الحساب 
ساله5/ 12درصد،  يک  سپرده هاي 
دوساله 13 درصد،  سه ساله 13/5 
درصد، چهارساله 14 و پنج ساله به 

ميزان  15درصد تصويب شد.
بانک  کل  رئيس  گفته  به 
ساخت  تسهيالت  سود  مرکزي 
مسکن مهر يک درصد کاهش پيدا 
کرد و از 12 به 11درصد رسيد و 
براي دوره احداث 22ميليون تومان  

تعيين شد.

وي با اعالم افزايش مبلغ وام 
قولي  براساس  گفت:  ازدواج 
بوديم،  داده  مزدوجين  به  که 
 قرض الحسنه هاي ازدواج از مبلغ 
4 ميليون تومان  براي هر زوج به 
5 ميليون تومان افزايش مي يابد 
و اين امر به زودي ابالغ خواهد 

شد.
خريد  زمينه  در  بهمني 
خودرو هم گفت: براي  جايگزيني 
مبلغ10  فرسوده  خودروهاي 
ميليون تومان و براي خريد  خودرو 
7 ميليون تومان تسهيالت در نظر 

گرفته شده است.
تصويب  به  اشاره  با  وي 
برقراري تسهيالت جديدي شامل 
موارد  و  درمان  تحصيل،   هزينه 
ميليون تومان  با مبلغ 4  ضروري 
گفت: اين تسهيالت در قالب عقود 
مختلف عالوه بر مواردي که در 
قرض الحسنه پيش بيني شده بود، 
مجبور  افراد  تا  مي شود  پرداخت 

نشوند عقود را دور بزنند.
تسهيالت  سود  درباره  وي 
زمان  اگر  گفت:  مبادله اي  عقود 

بازپرداخت اين تسهيالت کمتر از 
دو سال باشد، سود آن  11 درصد 
و براي  بيش از 2  سال 14درصد 

است.
از  مرکزي  بانک  رئيس کل 
عقود  سود  براي  سقف گذاري 
مشارکتي در ابتداي قرارداد در بسته 
سال 90 خبر داد و گفت: سود اين 
عقود بايد بين 14  تا 17 درصد باشد، 
قرارداد،  امضاي  ابتداي  در  يعني 
پيش بيني سود مورد انتظار تا 17  
درصد در نظر گرفته شود و در پايان 
واريز تسهيالت، اگر سود واقعي 
بيش از پيش بيني باشد،  ما به التفاوت 
از سوي تسهيالت گيرنده پرداخت 

خواهد شد.
مشتريان  اگر  وي،  گفته  به 
قصد داشته باشند پيش از سررسيد 
بدهي خود را بپردازند، بانک ها بايد 
تا دست کم 90 درصد سود مستتر 
در اقساط  زودپرداخت را به آنان 

عودت بدهند.
بهمني درباره تغييراتي که در 
زمينه اوراق مشارکت به وجود آمده 
است، گفت: بانک ها اين عقود را 

سه تا پنج ساله به فروش مي رسانند 
و پس از فروش، سودها به صورت 

سه ماهه پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: در صورتي که 
کسي بخواهد پيش از موعد اقدام 
به فروش اوراق خود کند، بانک ها 
گرفتن  پس  يا  خريد  به  مجاز 
نيستند، بلکه خريدار بايد به بورس 

يا فرابورس مراجعه کند.
به گفته نامبرده به اين ترتيب 
بانک ها ضمن اين که اصل و سود 
را تضمين مي کنند، فقط در سررسيد 
موظف به پرداخت اين اصل و سود 

هستند.
و  پول  شوراي  سخنگوي 
مصارف  و  منابع  درباره  اعتبار 
کرد:  اظهار  بانک ها  قرض الحسنه 
بانک ها بايد منابع قرض الحسنه اي 
را که دريافت مي کنند، به مصرف 
قرض الحسنه برسانند و به همين 
دليل از بانک هاي دولتي خواسته ايم 
که حسابهايشان را تفکيک و حتي از 
باجه هاي مخصوصي براي اعطاي 
استفاده  قرض الحسنه  تسهيالت 
هم  خصوصي  بانک هاي  کنند. 

ماه، صندوق هاي  بايد در مدت3 
قرض الحسنه مستقل از  داخل بانک 

 تشکيل بدهند.
مرکزي  بانک  رئيس کل 
ميزان اعطاي تسهيالت بانک ها  به 
واحدهاي توليدي را تا 15 درصد 
ميزان سرمايه پايه ذکر کرد و گفت: 
اين ميزان براي واحدهاي خدماتي 
5 درصد سرمايه پايه است و اگر 
تسهيالت  بخواهند  اين  از  بيش 
بگيرند، بايد همراه با اعتبارسنجي 

بانک مرکزي باشد.
محدوديت  به  اشاره  با  وي 
شرکت هاي سرمايه گذاري بانک ها 
شرکت ها  بايد  بانک ها  گفت: 
شرکت هاي  و  موسسات  و 
سرمايه گذاري را حتماً تا شش ماه 

اول سال واگذار کنند.
به گفته بهمني، بانک ها مجاز 
به  تسهيالتي  گونه  هر  اعطاي  به 
شرکت هاي وابسته، اعم از مستقيم 
مجبور  تا  نيستند  غيرمستقيم  و 
شوند شرکت ها را واگذار کنند و 
از شرکت داري به سمت بانکداري 

بروند.
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آغاز مرحله پلي آف ليگ برتر واليبال از چهارشنبه

استقالل ، فاتح هفتادمين شهرآورد بزرگ پايتخت

مرحله پلي آف ليگ برتر واليبال 
چهارشنبه  از  كشور  باشگاه هاي 
تيم  هشت  حضور  با  هفته  اين 
و  )رفت  دوره اي  رقابت هاي  برتر 
برگشت( برگزار مي شود. اين مرحله 
از مسابقات به صورت 2 از 3 برگزار 

خواهد شد.
اسانس  باريج  البرز،  سايپاي 
هيئت  و  گيالن  داماش  كاشان، 
واليبال كرمان )گروه الف(، پيكان، 
كاله آمل، ابومسلم و اروميه )گروه 
ب( تيم هايي هستند كه به مرحله 
پلي اف مسابقات واليبال ليگ برتر 
باشگاه هاي كشور صعود كرده اند. 
دور نخست اين مرحله از مسابقات 
17 فروردين برگزار مي شود. دور 
دوم نيز 21 فروردين برگزار خواهد 
شد. 24 فروردين براي تيم هايي در 
انجام  با  نظر گرفته شده است كه 
براي  را  خود  وضع  سوم  ديدار 
حضور در دور دوم مرحله پلي آف 

مشخص  مي كنند.
همزمان با آغاز مرحله پلي آف 
ليگ برتر واليبال باشگاه هاي كشور، 
تيم هاي پنجم و ششم هر گروه براي 
به  تا دوازدهم  تعيين رده هاي نهم 
مصاف هم مي روند. رده بندي اين 
مشخص  بازي  دو  انجام  با  تيم ها 
مي شود. پيشگامان كوير يزد و بانك 
ششم  و  پنجم  تيم هاي  كشاورزي 
رده  دو  اين  هستند.  »الف«  گروه 
تيم هاي  اختيار  در  »ب«  گروه  در 
المهدي  آلومينيوم  و  پرسپوليس 

بندرعباس قرار گرفت.
همچنين تيم هايي كه در پايان 

واليبال  برتر  ليگ  برگشت  دور 
به  گرفتند  قرار  كشور  باشگاه هاي 
صورت ضربدري و 2 از 3 و براي 
بقا در اين رقابت ها به مصاف هم 
ارتعاشات  آزاد،  دانشگاه  مي روند. 
بازرگاني  و  پتروشيمي  صنعتي، 
هستند  تيم هايي  گنبد  جواهري 
و  هفتم  رده هاي  در  ترتيب  به  كه 
هشتم گروه هاي »الف« و »ب« قرار 

گرفتند.
در راه المپيك

به  امسال  واليبال،  فدراسيون 
دنبال دستيابي به سه هدف بزرگ 

آنها  تحقق  صورت  در  كه  است 
روزهاي خوب و افتخارات بزرگي 
در انتظار واليبال كشورمان خواهد 

بود.
رئيس  داورزني،  محمدرضا 
فدراسيون واليبال با بيان اين مطلب، 
به  توجه  با  سال جديد  در  افزود: 
كسب  دنبال  به  والسكو  حضور 
ملت هاي  جام  در  قهرماني  عنوان 
آسيا خواهيم بود تا مستقيماً راهي 
مسابقات جام جهاني واليبال شويم.

وي گفت: در شش ماه دوم سال 
90 با توجه به برگزاري مسابقات 

گزينشي المپيك لندن با حضور در 
اين رقابت ها به دنبال كسب سهميه 
بود  خواهيم  لندن   2011 المپيك 
واليباليست هاي  با تالش  قطعاً  كه 

كشورمان مقدور مي شود.
رئيس فدراسيون واليبال تصريح 
كردكه در گام سوم حضور در ليگ 
جهاني واليبال را نشانه گرفته ايم تا به 
عنوان نماينده آسيا در اين مسابقات 
در  همچنين  باشيم.  داشته  حضور 
صورت كسب سهميه المپيك لندن 
درصدد ارائه نمايشي مناسب در اين 
والسكو،  چون  هستيم.  رقابت ها 

يكي از مربيان پرافتخار جهان است 
تالش  و  او  هدايت  با  مطمئناً  و 
اين اهداف  به  ملي پوشان، رسيدن 

دور از دسترس نخواهد بود.
با اشاره به ساير رويدادها  او 
قهرماني  مسابقات  كرد:  تصريح 
نوجوانان و جوانان جهان در مرداد 
در  بانوان  حضور  و  جاري  سال 
از  آسيا  ملت هاي  جام  مسابقات 
ديگر برنامه هاي فدراسيون واليبال 

در سال 90 است.
در بين 8 تيم جهان

با  ايران  واليبال  ملي  تيم 

برنامه ريزي صحيح مي تواند تا پنج 
سال آينده جزو هشت تيم برتر جهان 

باشد.
حسين معدني سرمربي پيشين 
تيم ملي واليبال ايران با بيان مطلب 
باال درباره عملكردش در  تيم ملي 
گفت: حضور نسل طاليي واليبال و 
بازيكنان مستعد در تيم ملي موجب 
شد تا هفت پله در رده بندي جهاني 

پيشرفت كنيم.
موفقيت هاي  به  اشاره  با  وي 
تيم هاي ملي واليبال در سال 1389 
افزود: سال گذشته، افتخارات زيادي 
را در سطح ملي به ارمغان آورديم. 
در AVC كاپ، طال گرفتيم و در 
رقابت هاي جهاني، ژاپن را شكست 
نمايش  يك  با  همچنين  داديم. 
تحسين برانگيز مقابل ايتاليا توجه 
بسياري از عالقه مندان واليبال را به 
تيم ملي ايران جلب كرديم. به همين 
برتر  مربيان  حضور  شاهد  خاطر، 
دنيا )پرندي و والسكو( در كنار تيم 
ملي هستيم. شايد اگر دو يا سه سال 
پيش ازچنين مربياني در مورد ايران 
سؤال مي كرديد، حتي نمي دانستند  
امروز  اما  داريم!  واليبال هم  ما  كه 
موفقيت هاي واليبال ايران در سطح 
بين المللي موجب شده تا يك مربي 
مثل  سبك  صاحب  و  سرشناس 
»خوليو والسكو« هدايت تيم ملي 
ايران را به دست بگيرد. به اعتقاد من، 
واليبال ايران پتانسيل قرار گرفتن  در 
جمع هشت تيم برتر جهان را دارد و 
بايد با برنامه مدون پنج ساله به اين 

هدف دست يابيم.

تيم فوتبال پرسپوليس كه ديدار 
رفت را به استقالل واگذار كرده بود، 
هفتادمين شهرآورد تهران را هم به 
باخت  مظلومي  پرويز  شاگردان 
بازي رفت و  تا علي دايي در دو 
استقالل  به  امتياز  شش  برگشت 
هديه كند و تيمش همچنان روي 

نوار ناكامي گام بردارد. 
هفتادمين ديدار تيم هاي فوتبال 
چهارشنبه  پرسپوليس  و  استقالل 
محسن  قضاوت  به  گذشته  هفته 
برگزار  آزادي  ورزشگاه  در  تركي 
پرويز  شاگردان  پايان  در  كه  شد 
مظلومي با نتيجه يك بر صفر حريف 

سرخپوش خود را شكست دادند.
در اين ديدار كه تماشاگراني 
حدود 65 هزار نفر از آن استقبال 
را  پاياپايي  فوتبال  تيم  دو  كردند، 
صاحب  و  گذاشتند  نمايش  به 
اين  ولي  شدند،  موقعيت هايي 
استقالل بود كه در دقيقه 43 توسط 

آرش برهاني به گل دست يافت.
تهاجمي  ميل  با  پرسپوليس 
بيشتري نيمه دوم بازي را آغاز كرد و 
صاحب موقعيت هاي خوبي شد؛ اما 
مشكلي كه در طول بيست و هفت 
هفته ليگ برتر براي شاگردان علي 
دايي وجود داشت در اين بازي هم 
تاثيرگذار بود و مهاجمان اين تيم، قدر 
موقعيت  هاي خلق شده را ندانستند و 

به راحتي آنها را از دست دادند.
شاگردان علي دايي در دقايق 
وحيد هاشميان،  حضور  با  پاياني 
دروازه  روي  را  بيشتري  حمالت 
حضور  با  و  دادند  انجام  استقالل 
اشپيتيم آرفي در هشت دقيقه پاياني 
بازي همه تالششان را براي جبران 
گل خورده انجام دادند، ولي بازيكنان 
اين تيم، همه موقعيت ها را از دست 
دادند تا نتيجه بازي برگشت را هم 
مثل ديدار رفت يك بر صفر به رقيب 

سنتي خود واگذار كنند.
شاگردان پرويز مظلومي با اين 
پيروزي 52 امتيازي شدند و همچنان 
در تعقيب تيم هاي سپاهان و ذوب 
آهن در رده سوم جدول رده بندي 
قرار گرفتند. شاگردان علي دايي نيز 
كه در ديدار رفت مقابل استقالل يك 
بر صفر باخته بودند با 44 امتياز در رده 
پنجم جدول رده بندي باقي ماندند. 

صدرنشيني سپاهان
ذوب آهن با شكستي كه در 
آخرين ديدار هفته بيست و هشتم 
ملوان  مقابل  فوتبال  برتر  ليگ 
بندرانزلي متحمل شد، صدرنشيني 
)سپاهان(  خود  همشهري  به  را 

تقديم كرد. 
تيم فوتبال ذوب آهن، پريروز 
در تنها ديدار باقيمانده از هفته بيست 
و هشتم  ليگ برتر فوتبال ايران در 
ورزشگاه تختي بندرانزلي به مصاف 
ملوان رفت و با نتيجه يك بر صفر 

شكست خورد.
تك گل ملوان را در اين ديدار 
مهرداد اوالدي در دقيقه 45 از روي 
نقطه پنالتي به ثمر رساند. ملوان با اين 
پيروزي با دو پله صعود در رده ششم 

جدول رده بندي قرار گرفت. 
جدول رده بندي 

1- سپاهان اصفهان با 58 امتياز
2- ذوب آهن اصفهان 53 امتياز

3- استقالل تهران 52 امتياز
4- تراكتورسازي تبريز 47 امتياز

5- پرسپوليس تهران 44 امتياز
6- ملوان بندرانزلي 42 امتياز
7- فوالد خوزستان 41 امتياز

8- مس كرمان 40 امتياز
9- صنعت نفت آبادان 38 امتياز

10- صباي قم 35 امتياز
11- سايپاي البرز 31 امتياز

12- راه آهن شهرري 30 امتياز
13- نفت تهران 29 امتياز

14- شهرداري تبريز 29 امتياز
15- پاس همدان 28 امتياز

16- شاهين بوشهر 27 امتياز
17- پيكان قزوين 26 امتياز

18- استيل آذين تهران 24 امتياز
ساير نتايج هفته بيست و هشتم 
برتر فوتبال كه  ليگ  دهمين دوره 
دهم، يازدهم و دوازدهم فروردين 

برگزار شد به اين شرح است:
سايپا البرز 2 - استيل آذين 2

محمدرضايي  عباس  گل ها: 
 )79( انصاري فرد  كريم  و   )28(
براي سايپاي البرز و سياوش اكبرپور 
)63( و مهدي مهدوي كيا )85( براي 

استيل آذين
 - صفر  شهرري  آهن  راه 

شهرداري تبريز يك
گل: سعيد دقيقي )43(

صباي قم 2 - نفت تهران 2

و   )10( بيات  محسن  گل ها: 
محسن بياتي نيا )88( براي صبا و 
ژوديفلي فريرا )16 و 79( براي نفت

پيكان   -  3 اصفهان  سپاهان 
قزوين 2

گل ها: احمد جمشيديان )41 و 
71( و ابراهيم توره )87( براي سپاهان 
و صالح صدير )65 - پنالتي( و عليرضا 

عباسفرد )68( براي پيكان
اخراج: عليرضا عباسفرد )83 - 

پيكان قزوين(
تراكتورسازي تبريز يك - فوالد 

خوزستان يك
 )90+7( عليزاده  علي  گل ها: 
براي تراكتورسازي و بختيار رحماني 

)18( براي فوالدخوزستان
پاس   - صفر  بوشهر  شاهين 

همدان يك
گل: امير محبي )44 - پنالتي(

 -  43( كرمي  عبداهلل  اخراج: 
شاهين بوشهر( 

صنعت نفت آبادان يك - مس 
كرمان صفر

گل: روح اهلل عرب )65(
جــدول گلزنان 

16 گل: رضا نوروزي )فوالد 
خوزستان( و ادينهو )مس كرمان(

انصاري فرد  كريم  گل:   15
توره  ابراهيم  و  البرز(  )سايپاي 

)سپاهان اصفهان(
)فوالد  افشين  آرش  گل:   11
حسيني  سيدمحمد  و  خوزستان( 

)ذوب آهن اصفهان(
10 گل: آرش برهاني )استقالل 
تهران(، روح اهلل عرب )صنعت نفت 

آبادان( و سعيد دقيقي )شهرداري(
جدول گلزنان خارجي 
16 گل: ادينهو )مس كرمان(

15 گل: ابراهيم توره )سپاهان(
8 گل: ژوديفل فريرا )نفت تهران(

7 گل: ميلوراد يانوش )سپاهان(

برپايي اردوي تيم ملي فوتسال 
از 3   ارديبهشت

از امروز با حضور كاروان 50 نفره ورزشكاران كشورمان 
آغاز مي شود

رقابت هاي نابينايان و كم بينايان 
جهان در تركيه

كاروان تيم هاي ملي ورزش هاي نابينايان و كم بينايان كشورمان كه 
براي حضور در چهارمين دوره رقابتهاي جهاني نابينايان و كم بينايان ـ 
انتخابي المپيك لندن ـ بامداد پريروز عازم شهر آنتاليا تركيه شده است 
از امروز پيكارهاي خود را در شش رشته ورزشي با بهترين هاي جهان 

آغاز مي كند.
 50 از  متشكل  بينايان  كم  و  نابينايان  ورزش هاي  ملي  تيم هاي 
ورزشكار در قالب تيم هاي شنا، جودو، فوتبال پنج نفره، پاورليفتينگ، 
دووميداني)آقايان و بانوان( و شطرنج )آقايان و بانوان( در اين رقابتها 

شركت خواهد كرد.
اسامي ورزشكاران اعزامي نابينا و كم بينا به رقابتهاي جهاني آنتاليا 

تركيه به اين شرح است:
شنا: وحيد كشتكار، محمددلير حيدرآبادي، امين گل مهدي

جودو: حمزه ندري، حامد عليزاده، سيدامير ميرحسن نتاج، موسي 
پورعباس، ميثم بني تبار و رضا گل محمدي.

فوتبال پنج نفره: داود فرج پور، حجت مزارعي، مقصود قلي زاده، 
عبدالحميد شلهاوي زاده، بهزاد علي اصغر، محمد كشتكار، كامبيز محكم، 

امير پوررضوي، مرتضي معبودي و اسماعيل گلدوست.
وزنه برداري قدرتي: جواد قانع، سجاد خالدان، سيدهادي حسيني، 
مهدي بهارزاده، احد جواهري، حميد پاكباز، محمد سليماني، جمشيد 

ميرشكاري، روحان احمدي و اسماعيل رنجبر.
شطرنج آقايان و بانوان: ليال زارع زاده، مليحه صفايي، فاطمه برقول، 
عليرضا قورچه بيگي، عماد موسوي، مجيد باقري، مهدي رومي فرد و 

محمد دوستي.
دو و ميداني آقايان و بانوان: سيدعرفان حسيني، سجاد نيك پرست، 
امير كمالي، احمد رضا كاظمي، سيدحبيب حسيني، نورمحمد آرخي، 
مهدي اوالدي، امير رحمتي، حسن سعيدي، علي الهي، حسن عسگري، 

حميد ايمانپور، هاجر تكتاز، محمد اعاليي و سيدمرتضي حسيني.
چهارمين دوره رقابتهاي جهاني ورزش هاي نابينايان و كم بينايان از 

امروز تا 20 فروردين در شهر آنتاليا تركيه برگزار مي شود.

حضور با قدرت
سرمربي تيم ملي فوتبال نابينايان ايران در آستانه رقابتهاي جهاني آنتاليا 
تركيه تصريح كرد كه براي نشان دادن قدرت فوتبال نابينايان كشورمان و 

اعاده حيثيت در رقابتهاي جهاني شركت مي كنيم.
سجاد حسين زاده افزود: بعد از كسب موفقيت در بازيهاي پاراآسيايي 
گوانگجو و رسيدن به عنوان نايب قهرماني، انتظارات از ما بيشتر شده است 

و حاال همه روي تيم ملي فوتبال پنج نفره حساب ويژه اي باز كرده اند.
او درباره رقيبان اصلي تيم ايران گفت: با توجه به اينكه مسابقات 
جهاني براي كسب سهميه پاراالمپيك لندن است، همه تيم ها با تمام قوا 
به ميدان مي آيند، ولي برزيل و آرژانتين از حريفان اصلي ما به حساب 

مي آيند.

اردوي تيم ملي دوچرخه سواري با ادامه مرخصي »ماركوس« سرمربي 
آلماني اين تيم با چند روز تاخير از امروز در تهران آغاز مي شود.

در حاليكه قرار بود تيم ملي دوچرخه سواري كشورمان از اواسط 
هفته گذشته با حضور سرمربي خارجي خود در تهران اردو بزند، با ادامه 
مرخصي »ماركوس«، ركابزنان از امروز تمرينات خود را در پيست مجموعه 

آزادي تهران آغاز خواهند كرد.
محمد  سلطاني،  رضا  ملكي،  بهنام  رضايي،  ميثم  جنت،  حامد 
زنگي  آبادي، علي خادمي، ابوالفضل نظري و محمدرضا نقي نژاد ركابزنان 

بخش استقامت را تشكيل مي دهند.
محمد پراش،رضا جبرئيلي، احمد اصغرپور، علي مرشدلو، محمد 
دانشور، احسان خادمي، علي علي عسگري و امير خديوي نيز ركابزنان 
بخش سرعت هستند. تيم ملي دوچرخه سواري در رده سني اميد )زير 23 
سال( از 30 فروردين تا سوم ارديبهشت در تور بين المللي »سي ينا« ايتاليا 

شركت مي كند.

صعود مهرام به رقابتهاي بسكتبال 
جام باشگاههاي آسيا 

مسابقات  رده بندي  ديدار 
آسيا  غرب  باشگاه هاي  بسكتبال 
مقابل  تهران  مهرام  تيم  برتري  با 
اين  راهيابي  و  اصفهان  ذوب آهن 
تيم به ليگ قهرمانان بسكتبال آسيا 

پيگيري شد.
دو تيم مهرام تهران و ذوب آهن 
اصفهان كه از صعود به ديدار نهايي 
مسابقات بسكتبال باشگاه هاي غرب 
هفته  يكشنبه  بودند،  بازمانده  آسيا 
گذشته  در سالن مرحوم كتابچي شهر 

كاشان به مصاف هم رفتند. مهرام، مدافع عنوان قهرماني باشگاه هاي آسيا و 
غرب اين قاره با نتيجه 84 بر 78 ذوب آهن اصفهان راشكست داد.

طبق تصميم كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا با انجام يك بازي در 
يك شهر بي طرف، برنده مسابقه عالوه بر كسب عنوان سوم رقابتهاي 
غرب آسيا، جواز حضور در ليگ قهرمانان بسكتبال باشگاه هاي آسيا را 

بدست آورد.
دو تيم الجال سوريه و الرياضي لبنان نيز ديشب در سومين ديدار خود 
براي تعيين تيم قهرمان غرب آسيا به مصاف هم رفتند. تيم الجال كه دو 
ديدار قبل خود را با پيروزي پشت سر گذاشته است در صورت برتري در 
اين مسابقه به عنوان قهرماني غرب آسيا مي رسد. در صورت برتري تيم 
الرياضي تكليف قهرماني اين دوره از رقابت ها به ديدار چهارم يا پنجم 
كشيده مي شود. مسابقات بسكتبال جام باشگاه هاي آسيا خرداد امسال در 

فيليپين برگزار مي شود.

برگزاري مسابقات انتخابي 
تيم ملي كاراته 

مرحله نهايي رقابت هاي انتخابي تيم ملي كاراته در رده هاي سني مختلف 
از سه شنبه تا جمعه اين هفته به مدت چهار روز برگزار خواهد شد. 

رقابت هاي كاراته قهرماني آسيا در رده هاي سني جوانان و بزرگساالن 
به صورت همزمان ، تير امسال در شهر »ژنگ جو« كشور چين برگزار 
مي شود و فدراسيون كاراته براي تشكيل اردوي تيم ملي رقابت هاي 

انتخابي برگزار خواهد كرد. 
مرحله مقدماتي اين مسابقات، اسفند 89 در اصفهان برگزار شد و 
مرحله دوم با هدف تشكيل اردوي تيم ملي به مدت چهار روز برگزار 
مي شود. مسابقات جوانان در رده هاي سني 14 تا 18 سال سه شنبه اين هفته، 
مسابقات بزرگساالن چهارشنبه اين هفته، مسابقات بانوان پنجشنبه اين 
هفته و مسابقات كاتا جمعه اين هفته برگزار مي شود. طبق تصميم كادرفني 

بعد از پايان هر مسابقه، اردوي آماده سازي هر تيم تشكيل خواهد شد. 

دور جديد تمرينات تيم ملي فوتسال بعد از عقد قرارداد با سرمربي تيم 
ملي از سوم ارديبهشت آغاز خواهد شد.

قرارداد حسين شمس با فدراسيون فوتبال چند روز پيش به امضا رسيد. 
اين در حالي بود كه در چند مسابقه دوستانه اخير، شمس بدون قرارداد 
ملي پوشان را هدايت مي كرد كه آخرين مسابقه پراهميت آن دو ديدار دوستانه 

با تيم ملي برزيل بود.
بعد از عقد قرارداد جديد حسين شمس، تمرينات تيم ملي فوتسال از 

سوم ارديبهشت آغاز مي شود.
برنامه امسال

تيم ملي فوتسال ايران، امسال مسابقه دوستانه با روماني و حضور در 
تورنمنت هاي بين المللي چين، تايلند و برزيل را در پيش رو دارد.

تمرينات تيم ملي فوتسال از سوم ارديبهشت آغاز شده است و نخستين 
ديدار تداركاتي خود را 25 و 26 ارديبهشت در ايران مقابل تيم ملي روماني 

برگزار خواهد كرد.
اين تيم همچنين اواخر خرداد براي حضور در تورنمنت چين عازم 
اين كشور خواهد شد. تاكنون حضور تيم هاي ايران، چين، برزيل و ژاپن در 
اين تورنمنت مسجل شده است و دو تيم ديگر نيز به جمع اين تيم ها اضافه 

خواهند شد.
تورنمنت تايلند با حضور تيم هاي ميزبان و دو تيم اسپانيا و ايتاليا نيز 

قطعي شده است.
تيم ملي فوتسال در مهر امسال براي شركت در رقابت هاي معتبر 
گرندپريكس عازم برزيل مي شود كه اين مسابقات با شركت 16 تيم برتر 

دنيا انجام مي شود.
تيم ملي فوتسال ايران خود را براي شركت در جام جهاني 2012 تايلند 

آماده مي كند.
در جمع بهترين ها 

سرمربي تيم ملي فوتسال گفت: 
با فدراسيون قرارداد دوساله بستم و از 
سوم ارديبهشت براي بازي با روماني و 

تورنمنت چين آماده مي شويم.
تمديد  درباره  شمس  حسين 
فوتبال،  فدراسيون  با  خود  قرارداد 
به عنوان سرمربي تيم ملي فوتسال، 
تا  اين قرارداد تمام موارد  گفت: در 
پايان جام جهاني 2012 يعني صعود به 
جام جهاني، صعود از مرحله نخست، 
صعود به جمع چهار تيم و حتي رسيدن 

به فينال مشخص شده است.
شمس درباره برنامه هاي تيم ملي و اردوهاي اين تيم گفت: سوم 
ارديبهشت 18 نفر را به اردو دعوت خواهيم كرد كه دو بازي تداركاتي با 
تيم روماني انجام دهيم. اين بازي ها در 25 و 26 ارديبهشت در تبريز انجام 
مي شود. پس از آن عازم چين مي شويم تا در تورنمنت شش جانبه چين 
شركت كنيم. از سوم ارديبهشت سه هفته تمرين خواهيم كرد و اردو تا 

تورنمنت چين ادامه خواهد داشت.
وي افزود: در اين تورنمنت تيم هاي ايران، چين، ژاپن و برزيل حاضر 

هستند و تيم هاي ديگر هم هستند كه هنوز نام آنها به ما اعالم نشده است.

شانس هاي قايقراني ايران 
براي كسب سهميه المپيك لندن 

پاروزنان ملي پوش آب هاي آرام كشورمان با توجه به حضور در 
اردوهاي منظم آمادگي، بايد براي كسب نتيجه خوب و رسيدن به المپيك 

لندن، تك تك برنامه هاي تعيين شده را انجام دهند. 
ايرج اقليمي، مدير تيم هاي ملي قايقراني آب هاي آرام با بيان مطلب 
باال، تاكيد كرد: ملي پوشان قايقراني ايران تمرين هاي خود را از هفتم 
فروردين آغاز كرده اند. احمدرضا طالبي و شاهو ناصري دو شانس اصلي 
ايران براي كسب سهميه المپيك هستند كه در رقابت هاي كاپ يك جهاني 
شركت مي كنند. اين دو پاروزن كه سال گذشته مدال هاي خوبي كسب 
كردند، امسال نيز شانس كسب مدال و حضور در المپيك لندن را دارند؛ البته 

به شرط آنكه تك تك برنامه هاي از پيش تعيين شده را اجرا كنند. 
وي با تاكيد براهميت و دشواري رقابت هاي پيش رو افزود: رقابت هاي 
بسيار دشواري را مقابل حريفان قدرتمند داريم كه نتيجه گرفتن در آنها 
بسيار دشوار است. بايد تالش خود را انجام دهيم و با تمام قدرت مقابل 
حريفان قرار بگيريم. راه بسيار دشوار است و تالش ما نيز بايد مضاعف 
شود. تا امروز نيز شرايط خوبي براردوي پاروزنان حاكم است و اميدوارم 

كه بيشتر شود. 
اقليمي با بيان اين كه در رقابت هاي جهاني، شانس كسب سهميه 
المپيك كم است، تصريح كرد: رقابت هاي آسيايي در مهر امسال به ميزباني 
ايران برگزار مي شود كه بايد در اين رقابت ها نتايج خوبي كسب كنيم. 
اواخر امرداد، رقابت هاي جهاني بزرگساالن را در پيش داريم كه شانس 
كسب سهميه بسيار كم است به همين دليل اين رقابت ها ميداني براي 
كسب تجربه است تا پاروزنان ايراني با آمادگي بيشتري در رقابت هاي 

آسيايي حاضر شوند. 
بازي هاي آسيايي  افزود: در سال گذشته، شاهو ناصري در  وي 
گوانگ جو مدال نقره و احمدرضا طالبي مدال طال گرفت. اما نبايد در اين 
فكر بود كه چون سال گذشته اين مدال ها كسب شده پس در سال جاري 
نيز اين اتفاق خواهد افتاد. هيچ كشوري بيكار ننشسته و با آمادگي هرچه 
بيشتر در اين رقابت ها شركت مي كنند به همين دليل بايد سعي كنيم تا همه 

برنامه هايمان را انجام دهيم و سهميه بگيريم. 
مديرتيم هاي ملي قايقراني و آب هاي آرام با اشاره به اينكه نبايد اجازه 
دهيم فرصت ها از دست برود، تصريح كرد: حضور شايسته ملي پوشان 

قايقراني در ميدان هاي بزرگ، نيازمنــد آمادگي كامل است.

مالديو؛ نخستين حريف تيم ملي فوتبال 
در راه جام جهاني برزيل

رقابت هاي فوتبال انتخابي جام جهاني 2014 برزيل در كواالالمپور 
مالزي قرعه كشي شد و تيم ملي فوتبال كشورمان در نخستين ديدار خود در 

اين مرحله، يكم مرداد سالجاري به مصاف تيم ملي مالديو خواهد رفت.
در مرحله نخست 16 تيم درجه سوم آسيا در ديدارهاي رفت و 
برگشت به مصاف هم مي روند و تيم هاي برتر به مرحله دوم راه مي يابند.

برنامه مرحله نخست مقدماتي جام جهاني 2014 برزيل در قاره آسيا 
كه هشتم و دوازدهم تير برگزار مي شود، به اين شرح است: مالزي ـ 
چين تايپه، بنگالدش ـ پاكستان، كامبوج ـ الئوس، سريالنكا ـ فيليپين، 
افغانستانـ  فلسطين، ويتنامـ  ماكائو، نپالـ  تيمور شرقي و مغولستانـ  

ميانمار.

همچنين مرحله دوم مسابقات مقدماتي جام جهاني، يكم و ششم 
مرداد 1390 به اين شرح برگزار مي شود:

تايلند با برنده ديدار افغانستانـ  فلسطين، لبنان با برنده بازي بنگالدش 
ـ پاكستان، چين با برنده مسابقه كامبوجـ  الئوس، تركمنستانـ  اندونزي، 
كويت با برنده ديدار سريالنكاـ  فيليپين، عمان با برنده بازي مغولستانـ  
ميانمار، عربستانـ  هنك كنگ، ايرانـ  مالديو، سوريهـ  تاجيكستان، قطر با 
برنده مسابقه ويتنامـ  ماكائو ، عراقـ  يمن ، سنگاپور با برنده بازي مالزي 
ـ چين تايپه، ازبكستان ـ قرقيزستان، امارات ـ هندوستان، اردن با برنده 

مسابقه نپالـ  تيمور شرقي
طبق اعالم كنفدراسيون فوتبال آسيا 15 تيم پيروز مرحله دوم در 
مرحله سوم به پنج تيم رده باالي سيدبندي )ژاپن، كره جنوبي، استراليا، 
كره شمالي و بحرين( ملحق مي شوند تا در پنج گروه چهار تيمي به مصاف 

هم بروند.
در مرحله چهارم كه دو تيم برتر گروه هاي پنجگانه در قالب دو گروه 
پنج تيمي به مصاف هم مي روند، دو تيم برتر هر گروه جواز حضور در 
جام جهاني برزيل را كسب خواهند كرد و تيم هاي سوم در بازي پلي آف 
مقابل هم قرار مي گيرند تا نماينده آسيا براي ديدار با نماينده يك قاره ديگر 

مشخص شود.

صحنه  مشكوك به پنالتي تيم فوتبال پرسپوليس كه حرف و حديث هاي بسياري را در پي داشت

تكواندو  ملي  تيم  تركيب 
در  انتخابي  ديدار  دو  برگزاري  با 
حضور دبيركل كميته ملي المپيك 
براي حضور در مسابقات قهرماني 

جهان كامل شد.
ملي  تيم  انتخابي  ديدارهاي 
تكواندو در دو وزن دوم و سوم، 
دوشنبه هفته گذشته در خانه تكواندو 
برگزار شد و ياسين اكبر نتاج و رضا 
نادريان با برتري مقابل رقباي خود به 

تركيب اصلي تيم ملي پيوستند.
كميته  دبيركل  افشارزاه  بهرام 
ناظر  رحيمي  اصغر  المپيك،  ملي 
تكواندو،  در  المپيك  ملي  كميته 
و  فدراسيون  دبير  ذوالقدر  حسن 
اعضاي كادر فني تيم ملي نظارت 
داشتند.  برعهده  را  مسابقات  بر 
ماسبقات با هوگوي الكترونيكي و 
با قضاوت مهدوي، رضايي، نظري 
بين المللي  داوران  از  ذوالفقاري  و 

كشورمان برگزار شد.
در وزن دوم، ياسين اكبر نتاج 
به مصاف سعيداميري رفت و در 
حالي كه روي ضربه حريف در راند 
نخست كه به سر وي اصابت كرد، 
امتياز واگذار كرده بود در دو  سه 
راند بعدي جبران كرد و در نهايت 4 
بر 3 برنده از ميدان خارج شد. رضا 
نادريان هم در وزن سوم مقابل فرشاد 
افتاد،  عقب  صفر  بر  يك  جروقي 
 ولي در پايان راند سوم 2 بر يك به

 پيروزي رسيد.
پيش از اين، حضور ميثم باقري 
در وزن يكم، محمد باقري معتمد در 
وزن چهارم، عليرضا نصرآزاداني در 
وزن پنجم، فرزاد عبداللهي در وزن 
ششم، يوسف كرمي در وزن هفتم و 
كوروش رجلي در  وزن هشتم تيم 
ملي در رقابت هاي قهرماني جهان 

قطعي شده بود.
از  رقابت هاي تكواندو جهان 
11 تا 16 ارديبهشت امسال در كره 

جنوبي برگزار خواهد شد.
اردوي نهايي تيم ملي تكواندو 
مردان براي حضور در رقابت هاي 
هفته  از چهارشنبه  قهرماني جهان 
تكواندو  جهاني  مركز  در  گذشته 

تهران آغاز شد.
اعضاي تيم ملي تكواندو، پس 
از شركت در رقابت هاي بين المللي 
از  روزه  پنج  استراحت  و  آلمان 
صبح چهارشنبه، تمرينات خود را 
بيژن  مهماندوست،  رضا  نظر  زير 
مغانلو و مجيد افالكي براي حضور 
جهان  قهرماني  رقابت هاي   در 

آغاز كردند.
تركيب نهايي بانوان 

ملي  تيم  كره اي  سرمربي 
تكواندو بانوان، تركيب اين تيم را 
براي حضور در رقابت هاي قهرماني 

جهان اعالم كرد.
مربي  يونگ جانگ«  »جونگ 

كره اي تيم ملي تكواندو بانوان پس 
از بازگشت از تورنمنت بين المللي  
اصلي  تكواندوكاي  هشت  آلمان، 
اين تيم را براي حضور در مسابقات 
نكته  كرد.  معرفي  جهان  قهرماني 
جالب توجه در فهرست اعالم شده 
سال  نعمتي)قهرمان  فاطمه  حذف 
ملي پوشان  جمع  از  آسيا(   2008
پوريونس  دينا  او  جاي  به  است. 
آسيا(  نوجوانان  پيشين  )قهرمان 
بانوان  تكواندو  ملي  تيم  اردوي 

دعوت شده است.
دينا پوريونس، سارا خوش جمال 
سوسن  شش پري،  سمانه  فكري، 
پريسا  آسماني،  راحله  حاجي پور، 
فرشيدي، سهيال سياحي و محدثه 
تيم ملي تكواندو  موسوي تركيب 
بانوان در رقابت هاي قهرماني جهان 

را تشكيل مي دهند.
را  خود  تمرينات  نفرات  اين 
آغاز كرده اند و تا ششم فروردين در 
آكادمي ملي المپيك به تمرين خود 

ادامه مي دهند.
بانوان  تكواندو  تيم  تمرينات 
ايران از هفتم فروردين در مجموعه 
ورزشي آزادي پيگيري خواهد شد.

تيم ملي تكواندو بانوان همچون 
تيم ملي تكواندو مردان خود را براي 
حضور در مسابقات قهرماني جهان 
ـ كه ماه آينده در كره جنوبي برگزار 

مي شودـ  آماده مي كند.

تيم ملي فوتبال نوجوانان ايران 
در مرحله انتخابي مسابقات فوتبال 
قهرماني زير 16 سال آسيا با تيم هاي 
عراق، بنگالدش، قطر، فلسطين و 

سريالنكا همگروه شد.
مسابقات  انتخابي  مرحله 
فوتبال قهرماني زير 16 سال آسيا، 
 AFC چهارشنبه هفته پيش در مقر
در كواالالمپور مالزي قرعه كشي شد 
و شاگردان علي دوستي مهر در گروه 

يك قرار گرفتند.
تيم ملي فوتبال نوجوانان ايران 
عملكرد  بر  بنا  و  غرب  منطقه  در 
سال 2010 در سيد دوم قرار گرفته 
بود. اين بازي ها بصورت متمركز و 
كه كشور  مي شود  برگزار  دوره اي 
مشخص  متعاقباً  گروه  هر  ميزبان 

مي  شود.
صورت  برنامه ريزي  طبق 
گرفته از هر گروه دو تيم به مرحله 
بعد صعود مي كنند و بهترين تيم سوم 
از چهار گروه غرب و بهترين تيم 
سوم چهار گروه شرق هم به جمع 

صعودكنندگان مي پيوندند.
گروه بندي رقابت هاي انتخابي 
زير 16  قهرماني  فوتبال  مسابقات 

سال 2012 آسيا به اين شرح است:
ايران،  عراق،  يكم:  گروه 

بنگالدش، فلسطين و سريالنكا
عربي،  متحده  امارات  دوم:  گروه 
كويت، يمن، پاكستان، افغانستان و مالديو

گروه سوم: ازبكستان، تاجيكستان، 
بحرين، قرقيزستان و هند

عمان،  سوريه،  چهارم:  گروه 
عربستان سعودي، نپال و لبنان

چين،  شمالي،  كره  پنجم:  گروه 
تيمور شرقي، سنگاپور، مالزي و ماكائو

گروه ششم: ژاپن، ويتنام، چين 
تايپه، الئوس، كره جنوبي و كامبوج

گروه هفتم: استراليا، اندونزي، 
تايلند، هنگ كنگ، ميانمار و گوام

گذشته  دوره  نهايي  درمرحله 
اين مسابقات كه در ازبكستان برگزار 
شد، تيم ايران با هدايت اكبر محمدي 
با كسب يك پيروزي مقابل عمان، 
شكست مقابل كره شمالي و تساوي 
مقابل سوريه از راهيابي به مرحله 

دوم مسابقات بازماند.
 تيم عراق هم پس از صعود از 
مرحله گروهي، با شكست از ژاپن 
در مرحله يك چهارم نهايي از كسب 
سهميه جام جهاني نوجوانان باز ماند. 
تيم هاي بنگالدش، قطر، فلسطين و 
مرحله  به  نتوانستند  هم  سريالنكا 

نهايي رقابت ها راه يابند.
گروه دشوار

فوتبال  ملي  تيم  سرمربي 
ايران  گروه  كشورمان،  نوجوانان 
مسابقات  مقدماتي  مرحله  در 
 فوتبال زير 16سال آسيا را گروهي 

دشوار دانست.
بر  تأكيد  با  دوستي مهر  علي 

سختي  گروه  در  ايران  تيم  اينكه 
قرار گرفته، ولي هدف مان صعود 
از اين گروه است، افزود: فوتبال 
در آسيا خصوصاً در رده هاي پايه 
روز به روز در حال پيشرفت است 
نمي توان  را  تيمي  هيچ  ديگر   و 

دست كم گرفت. 
در گذشته شايد تيم هاي مدعي 
مقدماتي  مرحله  در  ساده اي  كار 
داشتند؛ اما امروز صعود از اين مرحله 

براي همه تيم ها سخت است.
در  حاضر  تيم هاي  درباره  او 
تيمي  عراق،  افزود:  ايران   گروه 
هميشه مدعي است و قطر هم بارها 
در اين رده سني به مسابقات قهرماني 
جهان راه يافته است و حتي در سال 
)در  ايران  مقابل  پيروزي  با   2004
ديدار رده بندي( به جام جهاني راه 

يافتند.
اميدواري  ابراز  با  دوستي مهر 
نسبت به اينكه ايران ميزبان مرحله 
باشد،  مسابقات  اين  انتخابي 
مدعي  حريفان  همه  گفت: امروز 
تالش  بيشتر  هم  ما  ولي  هستند، 
مي كنيم و با انجام تمرينات مستمر، 
ديدارهاي  و  مناسب  اردوهاي 
براي  را  خود  مطلوب  تداركاتي 
شركت قدرتمند در اين مرحله از 
مسابقات، صعود به مرحله نهايي و 
حضور دوباره در مسابقات قهرماني 

نوجوانان جهان آماده مي كنيم.

حريفان ملي پوشان نوجوان فوتبال ايران تعيين شدندتركيب نهايي تيم هاي ملي تكواندو در رقابتهاي جهاني 

ايران  آزاد  كشتي  جوانان 
رقابت هاي  در  را  شايستگي خود 
جام جهاني داغستان روسيه نشان 
اميدوار  آينده  به  را  ما  و  دادند 

كردند.
سرمربي  محمدي  غالمرضا 
اين  بيان  با  آزاد  كشتي  ملي  تيم 
تيم  اعزام  از  پيش  افزود:  مطلب 
ملي كشتي آزاد به رقابت هاي جام 
كسي  كمتر  شايد  روسيه،  جهاني 
تصور مي كرد كه كشتي گيران جوان 
را  ايده آلي  و  خوب  نتايج  ايراني 
كسب كنند. اما به توانايي شاگردانم 
كه  مي دانستم  و  داشتم  ايمان 
 نتايج مطلوبي را در اين مسابقات 

به دست مي آورند.

جام  مسابقات  در  افزود:  او 
جهاني، روس ها دست به هر كاري 
زدند تا جلوي موفقيت تيم ايران 
را بگيرند، صدور ديرهنگام ويزا، 
تغيير آني برنامه مسابقات و استقبال 
اين  جمله  از  مسكو  در  نامناسب 

كارها بود.
جام  كرد:  تصريح  محمدي 
درخشش  ميدان  روسيه،  جهاني 
جواناني نظير حسين خاني، اميني، 
آقاجاني و آذرشكيب بود كه برخي 
براي نخستين بار به عضويت تيم 
خوشبختانه  و  بودند  درآمده  ملي 
كشتي هاي بسيار خوب و ايراني را 

به نمايش گذاشتند.
وي با تاكيد بر اين كه به اين 

قبيل جوان ها در مسابقات مهم آينده 
ازجمله رقابت هاي قهرماني آسيا در 
گفت:  مي دهيم،  ميدان  ازبكستان 
جاري،  سال  در  ما  اصلي  برنامه 
حضور موفقيت آميز در رقابت هاي 
المپيك  گزينشي  ـ  تركيه  جهاني 
لندن در شهريور است و به همين 
دليل مسابقات انتخابي تيم ملي با 
حضور همه مدعيان دوم و سوم تير 

برگزار مي شود.
رقابت هاي جام جهاني كشتي 
با   89 سال  اسفند   29 و   28 آزاد 
حضور 10 تيم برتر دنيا  در روسيه 
برگزار شد و تيم ملي كشتي آزاد 
ايران پس از ميزبان در جايگاه نايب 

قهرماني قرار گرفت.

تيم ملي جودو كشورمان، امروز 
در حالي براي شركت در رقابت هاي 
قهرماني آسياـ  2011 امارات، راهي 
اين كشور حاشيه نشين خليج هميشه 
فارس مي شود كه محمدرضا رودكي 
را به دليل بيماري در اختيار نخواهد 

داشت.
جودو  ملي  تيم  اردوي 
در  گذشته  شنبه  از  كه  كشورمان 
بود،  شده  آغاز  رشت  شهرستان 
ملي پوشان  و  يافت  پايان  پريروز 
پس از پشت سر گذاشتن يك هفته 
تهران  به  فشرده  و  تمرين سخت 
ملي پوشان  برنامه  طبق  بازگشتند. 
پس از ديدار با خانواده هاي خود 

به اردو بازخواهند گشت.

مصطفي  تركيب  با  تيم  اين 
در  ميراسماعيلي  آرش  دليريان، 
علي  كيلوگرم،   66 منهاي  وزن 
 73 منهاي  وزن  در  معلومات 
كيلوگرم، امير قاسمي نژاد در وزن 
منهاي 81 كيلوگرم، علي محمدنيا 
در وزن منهاي 90 كيلوگرم و جواد 
 100 منهاي  وزن  در  محجوب 

كيلوگرم، عازم دوبي شد.
نرفتن رودكي 

محمدرضا رودكي جودوكاي 
كه  كيلوگرم   100 اضافه  به  وزن 
در  مدال  كسب  اميدهاي  از  يكي 
اين مسابقات بود به دليل بيماري 
به مسابقات آسيايي اعزام نمي شود.  
آسيايي  بازي هاي  در  رودكي 

گوانگجو از ناحيه قفسه سينه و قلب، 
دچار مشكل شده بود و هنوز به طور 
كامل بهبود نيافته است. دارنده دو 
مدال نقره و برنز بازي هاي آسيايي 
گوانگجو به دليل آسيب ديدگي در 
تمرينات تيم ملي شركت نداشت و 
فقط براي حفظ آمادگي به صورت 
انجام  سبك  تمرينات  انفرادي، 
مي داد. او براي شركت در مسابقات 
آسيايي دوباره تحت آزمايش هاي 
پزشكي قرار گرفت كه پزشكان وي 
را از حضور در مسابقات سنگين 

منع كردند.
اين رقابت ها 16 و 17 فروردين 
به ميزباني امارات و در شهر دوبي 

برگزار خواهد شد. 

عزيمت تيم ملي جودو به رقابتهاي آسيايي دوبي نايب قهرماني تيم ملي كشتي آزاد در جام جهاني روسيه

برپايي اردوي تيم ملي 
دوچرخه سواري از امروز 
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کشته5باچيندرايکارخانهدرانفجار
چين: انفجار در کارخانه توليد قطعات يدکي موتور سيکلت در شرق 
چين پنج کشته بر جا گذاشت. مقام هاي  محلي چين گفتند: درپي اين انفجار  
در استان ژجيانگ   يک نفر هم زخمي شد. به گزارش  مقام هاي  محلي منطقه 
جنيون از توابع شهر ليشويي، انفجار در ساعت 8 و 35 دقيقه بامداد جمعه 

روي داد   پليس در حال بررسي علل وقوع اين انفجار است.   
زمينلرزهميانمار60قربانيداشت

ميانمار: مقام هاي ميانمار شمار کشته شدگان زمين لرزه اين کشور را بيش 
از 60 نفر و مجروحان اين حادثه را، 90 نفر اعالم کردند.

در اين زمين  لرزه بيش از 240 واحد مسکوني ويران شد. زمين لرزه 
پنجشنبه گذشته به بزرگي 6/8 درجه ريشتر، در شمال ميانمار و در نزديکي 

مرز اين کشور با تايلند رخ داد.
اين زمين لرزه، بانکوك پايتخت تايلند در فاصله 800 کيلومتري از مرکز 

اين زمين لرزه را نيز لرزاند.
به گفته مقام هاي ميانمار هنوز دسترسي به مناطقي که بر اثر وقوع اين 

زمين لرزه دچار قطع ارتباط راهي شده اند، ميسر نيست.
زنهلنديدر63سالگيصاحبفرزندشد

هلند: يک زن هلندي در سن شصت و سه  سالگي با به دنيا آوردن يک 
نوزاد دختر، عنوان مسن ترين مادر هلندي را به خود اختصاص داد.  

مسئوالن بيمارستاني در هلند اعالم کردند: اين زن بعد از عمل جراحي 
سزارين نوزادش را به دنيا آورد.اين مادر مسن هلندي  گفته است که 
نمي داند چقدر زنده مي ماند، اما براي خود و دخترش آرزوي خوشبختي و 
سعادتمندي طوالني دارد.  وي با  انتقاد از مادران جوان گفت: مادران زيادي 
را مي بينم که هيچگونه دلبستگي يا تعلق خاطري به فرزندشان ندارند. البته 
مادران جوان هم ممکن است که عيب هايي داشته باشند. احتمال زيادي وجود 
دارد که دخترم يتيم شود، اما هيچ تضميني وجود ندارد که والدين بزرگ شدن 

فرزندانشان را ببينند.   
رسيدنفر35بهتايلندسيلشمارتلفات

تايلند: بر اثر جاري شدن سيل در استان هاي جنوبي تايلند که هفته 
گذشته به وقوع پيوست، 35 نفر کشته و هزاران نفر نيز آواره شدند.  

مرکز مقابله با بالياي طبيعي تايلند اعالم کرد: قربانيان سيل تايلند ساکنان 
استان هاي نوکان سي تامارات، سورات تاني، اين کاريب، ترانگ و چومفن 

بودند.
 بر اثر سيل در استان هاي جنوبي اين کشور نزديک به 2ميليون نفر خانه 
و کاشانه خود را از دست دادند و هزاران هکتار از مزارع جنوب کشور نيز 

به زير آب رفته است. 

سقوطهواپيماينظاميآمريكادرآلمان
آلمان:  يک فروند هواپيماي نظامي » آ 10 توندربولت« آمريکا عصر 

جمعه گذشته در شهر الئوفلد در غرب آلمان سقوط کرد.  
  سخنگوي پليس با تاييد سقوط اين هواپيما اعالم کرد: خلبان آن قبل از 

سقوط با استفاده از چتر نجات موفق به پرش به بيرون از هواپيما شد. 
اين هواپيما که در 300 متري يک دهکده سقوط کرد  متعلق به پايگاه 

نيروي هوايي شاپاندالم آمريکا بود. 
شهردار شهرالئوفلد با اشاره به سقوط اين هواپيما در نزديکي يک روستا 
گفت: از يک فاجعه نجات يافتيم. خلبان اين هواپيما بعد از پرش با چتر زخمي 

شده و به بيمارستان منتقل شده است. 
بردبينازراشيليهايجنگلازهكتارصدها،سوزيآتش

شيلي: آتش سوزي چندين هکتار از جنگل هاي شيلي را از بين برد. 
اين  آتش سوزي همچنين بسياري از خانه هاي اطراف والپاريسو در ساحل 
شيلي را تهديد مي کند و آتش نشان ها براي فرو نشاندن آتش سوزي، مجبور 

به استفاده از هواپيماهاي آبپاش شده اند.
اگر چه آتش نشان ها مي گويند مرحله بحراني آتش سوزي را گذرانده اند 
و از پيشروي آن به سوي شهر کوچک ال ايسال جلوگيري کرده اند، ولي 
همچنان اين آتش سوزي ادامه دارد. در جريان مقابله با آتش سوزي، شماري 

از آتش نشانان  نيز زخمي شدند و براي درمان، به بيمارستان انتقال يافتند.  
کشفتابلونقاشيمسروقهپيكاسودرترکيه

ترکيه: نيروهاي ژاندارمري ترکيه موفق به کشف يک تابلوي نقاشي 
مسروقه شدند که گفته مي شود متعلق به پابلو پيکاسو هنرمند معروف 

اسپانيايي است.
پليس در استان باليک اسير در شمالغرب اين کشور فردي را که از 
استانبول آمده بود و قصد داشت تابلوي نقاشي پيکاسو را به فروش برساند، 

دستگير کردند.اين تابلو نقاشي داراي برچسب موزه کويت است.
گفته مي شود، اين تابلو در سال 1991 ميالدي در جريان جنگ از موزه 

کويت به سرقت رفته بود.
50کشتهدرتصادفرانندگيدرنيجريه

نيجريه: بر اثر واژگوني و برخورد يک تانکر به چند خودرو ديگر در 
مرکز نيجريه 50 نفر کشته شدند. 

يک مسئول امنيتي نيجريه گفت:اين کاميون به خودروهاي نظامي در 
منطقه نارابي برخورد کرد و واژگون شد و پس از خروج محتويات آن، آتش 

گرفت.وي افزود: شعله هاي آتش به 17 خودرو ديگرسرايت کرد. 
اين سانحه نزديک شهر بوچي در ايالت مرکزي پالتو روي داد. همچنين 
براثر سقوط يک دستگاه اتوبوس به دره اي در پرو، 20 کشته بر جاي ماند. 
در اين حادثه يک دستگاه اتوبوس که شهر پائوکارتامبو را به مقصد کاسکو 
ترك کرده بود، به دره اي به عمق 200 متر سقوط کرد.اين سانحه که در 910 

کيلومتري جنوب شرق ليما رخ داد، همچنين 47 زخمي داشت. 
مرگ11مهاجرغيرمجازدرسواحلايتاليا

ايتاليا ـ قايق حامل 17 مهاجر غيرقانوني آفريقايي قبل از رسيدن به 
جزيره المپدوزا ايتاليا، واژگون شد و 11 سرنشين از جمله يک کودك يک 

ساله، در دريا غرق شدند.
قايق حامل مهاجران غيرقانوني، چهار روز قبل از سواحل ليبي به سوي 
جزيره المپدوزا ايتاليا حرکت کرده بود که پس از برخورد امواج دريا واژگون 

شد.
گفته مي شود، شش نفر از سرنشينان قايق غرق شده، پس از ساعت ها 
سرگرداني در دريا، توسط يک قايق ماهيگيري مصري نجات يافته و کشتي 

نيروي دريايي ايتاليا، آنها را به ساحل منتقل کرده بود.

اخبار کوتاه حوادث جهان

سرويس خبر:  افزايش حوادث 
رانندگي و تلفات ناشي از آن و ضعف 
در ارائه خدمات به مسافران  از جمله 
معضالتي  حقيقت  در  و  مشکالت 
است که هر ساله با فرارسيدن تعطيالت 
نوروز، شکل تازه اي به خود مي گيرد 
و مردم را با مشکالتي مواجه مي کند 
که در اين ميان مسئوالن دستگاه هاي 
مسئول و ذيربط هر کدام با تمهيدات 
خاص خود سعي مي کنند خط بطالني 
بر معضالت  بکشند و آنها را از ميان 
بردارند تا به اين وسيله مردم نيز به 
آرزويي به نام »آرامش خاطر« دست 
يابند، آرزويي که  تحقق کامل آن در 
گرو تمهيدات کارشناسي شده و جديد 
است. به طور حتم  تکيه مسئوالن در 
بکارگيري تصميم ها و تدابير نخ نما 
براي رفع مشکالت نه فقط فايده اي 
ندارد، بلکه در بسياري موارد سبب 
تشديد مشکالت و پيامد هاي منفي 

آن هم مي شود. 
افزايش تلفات رانندگي و آمار 
قربانيان ناشي از آن يکي از مواردي 
ويژه  به  تعطيالت  ايام  در  که  است 
مي شود.  تشديد  نوروز  تعطيالت 
ابالغ نشدن قانون جديد راهنمايي و 
رانندگي در سالي که گذشت و به تبع 
آن اجرا نشدن آن در تعطيالت نوروز 
سبب شد عده کمي از رانندگان پر خطر 
از تشديد مجازات در رانندگي فرار 
کنند و ضمن بي مباالتي در رانندگي، 
موجبات مرگ خود و انسان هاي ديگر 

را فراهم سازند.
واژگوني اتوبوس 

واژگوني  يک دستگاه اتوبوس 
در مسير بافتـ  جيرفت  و مرگ  11 
نفر از هموطنانمان از جمله حوادث 
نوروز  تعطيالت  در  که  بود  تلخي 

اتفاق افتاد.
کل  مدير  آميان  عباس  دکتر    
دراين  استان کرمان  قانوني  پزشکي 
باره گفت: کشته شدگان اين حادثه 
فريبا جشان،  سارا پورجاللي، ساره 
مريم  ميراني،  محبوبه  ساالري، 
منصوره  بامري،  نصرت  سوغاني، 
فاطمه  مه فر،  محبوبه  فر،  ستاري 
مه فر )مادر(، الهام نصيري نيا و  هادي 

سهرابي هستند.  
اين اتوبوس در محور جيرفت 
ـ بافت حدود ساعت يک و 50 دقيقه 

بامداد اول فروردين واژگون شد.
مرگ 290 مسافر

جمعيت هالل احمر  نيز اعالم 
کشور  در  نوروزي  حوادث  کرد: 
 13( ديروز   صبح  تا  اسفند   25 از 
فروردين(290 کشته و 4715 مجروح 

بر جا گذاشت.
  همچنين امدادگران جمعيت 
هالل احمر با آغاز طرح ملي امداد 
از  که   90 سال  نوروزي  نجات  و 
25 اسفند 89 در سراسر جاده ها و 

شروع  کشور  مواصالتي  محورهاي 
شد تا صبح 13 فروردين،  6806 نفر را 
که براثر حوادث مختلف دچار مشکل 

شده بودند، نجات دادند. 
افرادي  از  نفر  همچنين 4664 
که براثر حوادث رانندگي در جاده ها 
اسکان  بودند  شده   مشکل  دچار 
اضطراري يافتند که بين اين افراد نيز 
3107 بسته اقالم زيستي و 3157 بسته 
سرپرست  شد.  توزيع  غذايي  اقالم 
معاونت دانشجويي سازمان جوانان 
هالل احمر نيزگفت: 202 هزار تست 
قند خون در مبادي شهرهاي مختلف 
از  هالل احمر  پايگاه هاي  توسط 
مسافران نوروزي از 26 اسفند 89 تا 

12فروردين امسال گرفته شد.
سيدمحمد حسين جوادي اظهار 
جمعيت  جوانان  سازمان  داشت: 
راهنماي  ملي  طرح  در  هالل احمر 
پُست   840 در  نوروزي  مسافران 
جوان   400 و  15هزار  حضور  با 
فعال خود در اين طرح به مسافران 
نوروزي خدمات راهنماي نوروزي 

و گردشگري ارائه کرد. 
 آمار  واقعي قربانيان

کشته  آمار  گزارش،  اين  به  بنا 
مختص  فقط  کنوني  مجروحان  و 
جمعيت  امدادگران  گزارش هاي  به 
هالل احمر که در عمليات  نجات و 
رهاسازي افراد در حوادث رانندگي 
حضور مي يابند است و دراين راستا 
حوادث  مجروحان  و  کشته ها  آمار 
رانندگي نوروزي در روزهاي آينده 
توسط پليس راهنمايي و رانندگي و 
اورژانس و درنهايت آمارنهايي توسط 
ارائه  قانوني کشور  سازمان پزشکي 
شمار  حتم  طور  به  که  شد  خواهد 
از  فراتر  رانندگي   حوادث  تلفات 
آمار مذکور خواهد بود، اما سئوال اين 
جاست که اگر قانون جديد تشديد 
مجازات رانندگي مصوب در مجلس 
که به تاييد شوراي نگهبان هم رسيده 
است به پليس ابالغ مي شد، آيا باز 
هم شاهد قرباني شدن شمار زيادي 
از هموطنانمان در حوادث رانندگي 

بوديم؟  
درصدي حوادث  كاهش 15 

رانندگي 
پليس  رئيس  ديگر  سويي  از 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
بر اساس آمار هايي که در اختيار دارد، 
از کاهش 15درصدي تصادفات در 

نوروز امسال خبر داد.
بدون  مؤمني  اسکندر  سردار 
اين  بيان  با  قربانيان،  آمار  به  اشاره 
در  غيرمجاز«  »سرعت  تخلف  که 
نوروز امسال 50 درصد در مقايسه با 
پارسال کاهش داشته است، از ابطال 
ايام  گواهينامه رانندگان متخلف در 
در  170کيلومتر  از  بيش  که  نوروز 
و  داد  خبر  داشتند،  سرعت  ساعت 

گفت: براساس آمارهاي موجود بيش 
از 30 درصد تصادفات منجر به مرگ و 
جرح در نوروز امسال از نوع واژگوني 
بود که براثر خستگي و خواب آلودگي 

رانندگان اتفاق افتاد.
وي با اشاره به افزايش تصادفات 
نوروز  نخست  نيمه  در  اتوبوس ها 
امسال، افزود: خوشبختانه با اجراي 
رانندگان  با  برخورد  تشديد  طرح 
متخلف ناوگان بار و مسافر در نيمه 
کاهش  شاهد  نوروز  تعطيالت  دوم 
از  گروه  اين  تصادفات  چشمگير 

وسايط نقليه بوديم.
رئيس پليس راهور ناجا سرعت 
و سبقت غيرمجاز و صحبت با تلفن 
بيشترين  را  رانندگي  هنگام  همراه 
و  اعالم  امسال  نوروزي  تخلفات 
تصريح کرد: در عين حال بکارگيري 
بازرسان نامحسوس در ناوگان عمومي 
مسافربري به همراه شش ميليون هميار 
پليس توانست نقش مؤثري در کاهش 

تصادفات نوروزي امسال ايفاء کند. 
تلخ ترين حوادث  از  وي يکي 
نوروز امسال را غرق شدن يک خانواده  
پنج نفري بر اثر سقوط خودرو  آن ها 
در جاده رشت بعد از امامزاده  هاشم به 

داخل يک مرداب اعالم کرد.
از  قدرداني  با  مؤمني  سردار 
همکاري خوب رانندگان در نوروز 
امسال از فعاليت تمامي دستگاه هاي 
»طرح  در  که  خدماتي  و  امدادي 
تشکر  داشتند،  مشارکت  نوروزي« 

کرد.
برخورد با متخلفان 

نيز  کشور  راه  پليس  رئيس 
گفت: با بيش از يک ميليون و 150 
هزار خودرو متخلف از 25 اسفند ماه 

گذشته تا11 فروردين برخورد شد.
راهور  راه  پليس  گزارش  به   
اسالمي  جمهوري  انتظامي  نيروي 
)ناجا(، سرهنگ محمدرضا مهماندار  
افزود: حمل مسافر در قسمت بار 59 
درصد، انجام حرکات آکروباتيک و 
نمايشي 41 درصد، استفاده از تلفن 
درصد،   26 رانندگي  هنگام  همراه 

شانه  يا  راست  سمت  از  سبقت 
خاکي 22 درصد، سرعت و سبقت 
غيرمجاز 21 درصد و انحراف به چپ 
17 درصد در مقايسه با سال گذشته 

افزايش داشت. 
اظهار  کشور  راه  پليس  رئيس 
داشت: همچنين در  نوروز امسال با 
بيش از 400 هزار خودرو در کشور 
غيرمجاز  و سبقت  دليل سرعت  به 

برخورد شد. 
کرد:  تاکيد  مهماندار  سرهنگ 
براين اساس بيش از 37 هزار خودرو 
داراي تخلفات حادثه ساز توقيف و 
گواهينامه حدود چهار هزار راننده نيز 

ضبط شد.
تخلفات  با  برخورد  از  وي 
حادثه ساز 44 هزار خودرو مسافربر 
و  امسال خبرداد  نوروز  در  عمومي 
گفت: با اجراي طرح تشديد برخورد 
ناوگان حمل  تخلفات حادثه ساز  با 
برخورد  مسافربري،  عمومي  نقل  و 
اين  رانندگان  حادثه ساز  تخلفات  با 
گروه از خودرو ها در نوروز امسال 25 

درصد افزايش يافت. 
افزود:  کشور  راه  پليس  رئيس 
سواري،  خودرو  هزار   22 همچنين 
مسافربري  خودور  دستگاه    1500
باربري  از سه هزار خودرو  و بيش 

متخلف توقيف شدند. 
به گفته مهماندار نوروز امسال 
حدود 12 هزار خودرو فقط به دليل 

حرکات مخاطره آميز توقيف شدند. 
انجام تست سالمت و  به  وي 
اعتياد 11 هزار راننده ناوگان عمومي 
و بيش از يک هزار خودرو شخصي 
در طرح نوروزي امسال اشاره کرد 
تست  انجام  اساس  براين  گفت:  و 
سالمت رانندگان وسايل نقليه عمومي 
در مقايسه با سال گذشته 4/4 درصد 
افزايش يافت که بيشترين تست هاي 
انجام شده مربوط به استانهاي تهران، 

خوزستان و زنجان بود. 
يادآور  راه کشور  پليس  رئيس 
بيشترين  مي دهد  نشان  آمارها  شد: 
امسال  نوروز  در  رانندگان  تخلفات 

به ترتيب سرعت غيرمجاز، استفاده 
سبقت  ايمني،  کمربند  از  نکردن 
همراه  تلفن  از  استفاده  و  غيرمجاز 

هنگام رانندگي بوده. 
وي از همکاري خوب مردم با 
پليس راه در نوروز امسال تشکر کرد 
و افزود: شماره تلفن 882555555 به 
طور شبانه روزي آماده اعالم آخرين 

وضع راه ها به هموطنان است. 
 نجات 559 شهروند از 993 

حادثه در تهران 
آتش نشانان  حوادث:  سرويس 
 559 نوروزي    درتعطيالت  تهران 
شهروند را که در حوادث گوناگون 

گرفتار شده بودند نجات دادند.
به گزارش سازمان آتش نشاني، 
در اين مدت کالنشهر تهران شاهد 
ديگر  حوادث  و  آتش سوزي   993

بود.
مورد   270 مدت  دراين   
آتش سوزي درکالنشهر تهران روي 
 122 منازل  در  آتش سوزي  که  داد 
و   56 خودرو  آتش سوزي  مورد، 
از  مورد   38 فروشگاه  آتش سوزي 

جمله آنها بود.
 723 همچنين  مدت  اين  در 
مورد حوادث مختلف در تهران رخ 
داد که حادثه آسانسور با 137 مورد، 
گرفتار شدن افراد در اماکن با 93 مورد 
و نشت آب در منازل با 91 مورد به 
داشتند. را  فراواني  بيشترين  ترتيب 
حادثه آسانسور با 137 مورد بيشترين 
و حوادث گاز گرفتگي و سقوط در 
چاه هر يک با 3 مورد کمترين شمار 

حوادث بودند.
آتش نشانان تهران از آغاز امسال 
بيش از   750 ساعت عمليات امداد و 
نجات و خاموش کردن آتش سوزي 
به  ايمني  دادند و خدمات  انجام  را 

شهروندان را ارائه کردند.
در جريان آتش سوزي ها و ديگر 
در  شده  ياد  مدت  در  که  حوادثي 
کالنشهر تهران رخ داد 122 شهروند 
آسيب ديدند و 14 نفر نيز جان خود را 

از دست دادند.

آمار حوادث رانندگي در تهران 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
طرح  در  گفت:  نيز  بزرگ  تهران 
نوروزي امسال، تصادفات خسارتي 
59درصد، جرحي21 درصد و منجر 
به مرگ 27 درصد در تهران کاهش 

داشت. 
سردار رحيمي افزود: همچنين  
قربانيان  مي دهد شمار  نشان  آمارها 
تصادفات در نوروز امسال در تهران 
و  31درصد  پارسال  با  مقايسه  در 
مجروحان نيز 20درصد کاهش يافته 

است. 
رئيس پليس راهور تهران تاکيد 
کرد: براين اساس جمعاً تصادفات و 
تلفات نوروزي در پايتخت در مقايسه 
با پارسال 53درصد کاهش داشته است 
که علت اصلي آن اجراي طرح هاي 

پيشگيرانه توسط پليس است. 
تصادفات  علل  مهمترين  وي 
نوروز را سرعت و سبقت غيرمجاز 
و انجام حرکات مخاطره آميز توسط 
امسال  گفت:  و  دانست  رانندگان 
طور  به  تخلفات  اين  با  برخورد 
جدي در دستور کار پليس قرار دارد 
خودروهاي  توقيف  که  شکلي  به 
به  افزايش  132درصد  متخلف 
حدود 4400 دستگاه رسيده است که 
اکثر اين خودروها به دليل سرعت و 
حرکات  انجام  غيرمجاز،  سبقت 
توقيف  کشي  اليي  و  مخاطره آميز 

شده است. 
سردار رحيمي با بيان اين که اقدام 
پليس براي توقيف خودروها؛ تلنگري 
به رانندگان آن ها بوده است، يادآور 
شد: در عين حال ستادهاي ترخيص 
حتي  روزها  تمامي  در  پايتخت  در 
روزهاي جمعه به جز روز 13فروردين 
ماه باز بود و خودروهايي که تخلفات 
حادثه ساز نداشته اند، با اخذ يک تعهد 

ترخيص شدند. 
98درصدي  افزايش  از  وي 
متخلف  رانندگان  گواهينامه  ضبط 
در نوروز امسال در پايتخت خبرداد 
و گفت: براين اساس گواهينامه بيش 
از 6600راننده متخلف در اين مدت 
ضبط شده است، همچنين برخورد 
با تخلفات رانندگي در پايتخت در 
مقايسه با نوروز پارسال نيز 39درصد 

افزايش داشت. 
با  تهران  راهور  پليس  رئيس 
بيان اين که متاسفانه در نوروز امسال 
خودروهايي داشتيم که با سرعت هاي 
در  کيلومتر   180 بعضاً  حتي  باالي 
تاز  و  تاخت  بزرگراه ها  در  ساعت 
مي کردند، به ايسنا گفت: خوشبختانه 
سنج  سرعت  دوربين هاي  کمک  با 
کارگيري  به  و  پايتخت  بزرگراه   9
24دستگاه دوربين سيار کنترل سرعت 
با اين دسته از متخلفان بدون اغماض 

در ايام نوروز برخورد شد.

نظافتچي،عاملقتلرئيسبانكبود
سرويس حوادث: نظافتچي بانک که با طراحي نقشه سرقت 200ميليون 
توماني، رئيس بانک را به قتل رسانده بود در کمتر از 24 ساعت از وقوع جنايت  

توسط  کارآگاهان پليس شهرستان اسالمشهر در استان تهران دستگير شد. 
صبح اول فروردين پرونده اي به دايره جنايي پليس شهرستان اسالمشهر 
ارجاع شد که حکايت از ناپديد شدن رئيس يکي از شعب بانک هاي اسالمشهر 
به نام »عبداهلل« داشت.  همسر عبداهلل درشکايت خود اعالم کرده بود که 
همسرش صبح  29 اسفند به دنبال ارسال پيامکي مبني براين که  خودپرداز 
بانک داراي مشکل است خانه را ترك کرد و ديگر باز نگشت. در بررسي هاي 
پليس مشخص شد يکي از کارمندان بانک که از دوستان نزديک رئيس بانک 
بود روز حادثه به بانک مراجعه کرده بود. به اين ترتيب وي شناسايي و براي 

بازجويي هاي مقدماتي به اداره آگاهي انتقال يافت.  
او در تحقيقات گفت: روز حادثه همسر عبداهلل تلفني ماجراي ناپديد 
شدن او را به من اطالع داد. به محض رسيدن به بانک نظافتچي بانک که 
»داود« نام داشت را به همراه دوستش »اکبر« در بانک مشاهده کردم وقتي 
دليل حضورش را پرسيدم، وي مدعي شد با دستور شفاهي رئيس بانک 
براي نظافت مراجعه کردم و دقايقي قبل رئيس بانک براي تعمير خودپرداز 

مراجعه کرد و رفت. 
با اين اظهارات بود که فرضيه پليس مبني بر اين که نظافتچي از راز ناپديد 
شدن رئيس بانک باخبر است شکل گرفت و وي به اداره آگاهي اسالمشهر 
احضار شد. همچنين پليس در بررسي از بانک متوجه چند لکه خون در پشت 
پيشخوان بانک شد و در بررسي ها از داود در اداره آگاهي کارآگاهان متوجه 
لکه هاي خون برروي لباس وي شدند و از طرفي چند آثار خراشيدگي و 
کبودي برروي دست و بازوي چپ نظافتچي جوان بيانگر درگيري بود اما 
داود در بازجويي ها درباره آثار ضرب و شتم برروي بدنش مدعي شد که  
هنگام  آمدن به بانک در مسير تصادف کرده و با راننده اتومبيل درگيري و 
مشاجره کرده است. اما اظهارات متناقض نظافتچي بانک او را به عنوان مظنون 
اصلي در مظان اتهام قرارداد و قرار بازداشت او صادر شد. باکشف خودرو  
رئيس بانک  در چند خيابان آن طرف تر از محل کارش، داود تحت بازجويي 
قرار گرفت و با اشاره به اينکه نقشه قتل را از شش ماه قبل طراحي کرده بود، 
گفت: از آنجايي که مطمئن بودم بانک دوربين مداربسته ندارد و به خاطر 
اعتمادي که رئيس بانک به من داشت و کليد در ورودي بانک در اختيارم بود 

نقشه سرقت را طراحي کردم و با دوستم اکبر آن را درميان گذاشتم. 
وي در باره روز حادثه نيز با بيان اين که عصر 28 اسفند زماني که  همه 
کارهاي بانک و امور مالي از سوي کارمندان بانک انجام شد، متوجه شدم 
رئيس بانک مبلغ 2ميليارد و 300 ميليون ريال را داخل دستگاه خودپرداز 
گذاشته است، گفت: صبح حادثه وارد بانک شديم. از آنجايي که مي دانستم 
در صورت اخالل در سيستم خودپرداز بانک بالفاصله پيامکي براي رئيس 
بانک ارسال خواهد شد، کاغذ دستگاه خودپرداز را برداشتم تا از طريق سيستم 
تلفني و اينترنتي به مدير بانک اعالم اخالل شود و در محل مناسبي در بانک 
به کمين نشسته و از آنجا که يک ميله آهني همراه خودم به داخل بانک برده 
بودم، وقتي رئيس بانک وارد شد از پشت سر ميله آهني را به سرش زدم 
سپس او در حالي که زنده بود و التماس مي کرد با چسب دست و پا و دور 
دهانش را بستم به طوري که نتواند نفس بکشد وقتي از مرگ وي مطمئن 
شديم او را داخل قاليچه اي که در بانک بود پيچانديم و به داخل خودرواش 
انتقال داديم و با برداشتن پول ها پيکر بي جان رئيس بانک را در داخل يک 
گودال در نزديکي رودخانه دفن کرديم و سپس فرار کرديم. فرمانده  انتظامي 
استان  البرز دراين باره گفت: با اعترافات داود، اکبر نيز در سوم فروردين 
در حالي که تمامي پول ها در اختيارش بود به مقر پليس مراجعه و خود را 

تسليم پليس کرد. 

90سالقلوهايچندنخستين
مادر مهابادي در نخستين زايمان خود صاحب چهار فرزند شد. 

مادر اين 4قلوها  گفت: چهار قلوها، سه پسر و يک دختر هستند که 
در سالمتي کامل به سر مي برند و آنها از شير خشک و شير مادر تغذيه 

مي کنند. 
وي، از هديه اي که خداوند به آنها اعطا کرده است، ابراز خرسندي 

کرد. پدر اين چهار فرزند 23 ساله و کارگر ساختمان است. 
از  تولد  در  پارسال  برخالف  سال90   آغاز  با  همزمان  دخترها 
پسرها پيش دستي کردند. نخستين نوزادي که همزمان با تحويل سال 
در بيمارستان »مادران« تهران به دنيا آمد دختري است که طبق پيش بيني 
پزشک متخصص زنان و زايمان قرار بود در هفته اول فروردين متولد شود. 
مادر اين دختر بچه در حال رفتن به سفر مشهد دچار درد زايمان شد و با 

انتقال به بيمارستان دخترش را به دنيا آورد. 

نشتگاز،جان4عضويكخانوادهراگرفت
سرويس حوادث:چهار عضو يک خانواده در شهرستان رباط کريم 

براثر گازگرفتگي،  جان باختند.
مدير کل مديريت بحران استانداري تهران گفت: مهمترين حادثه در 

تعطيالت نوروز استان تهران مربوط به اين حادثه بوده است.  
محمود باقري با اشاره به اين که در تعطيالت نوروز  کاهش تصادفات 
و کشته شدگان در استان تهران را داشتيم، اظهار داشت: متأسفانه فوت اين 

خانواده چهار نفري به دليل بي احتياطي صورت گرفت.  
مرگامدادگرآتشنشانيکرمانشاهدرعملياتنجات

امدادگران سازمان آتش نشاني  از  کرمانشاه: به دنبال سقوط يکي 
کرمانشاه از کوه هنگام ماموريت و مرگ وي، استاندار کرمانشاه با خانواده 

اين امدادگر فداکار ابراز همدردي کرد.
سيد دادوش هاشمي چهارشنبه شب هفته گذشته به اتفاق معاونان 
استانداري و شماري از مسئوالن استان با حضور در منزل »محمدرضا 
اميري« درگذشت اين امدادگر پرتالش را به خانواده وي و همکاران او در 
سازمان آتش نشاني کرمانشاه تسليت گفت.مديرعامل سازمان آتش نشاني 
استان کرمانشاه در اين باره گفت: حادثه در سوم فروردين جاري رخ داد 
و بر اثر آن يکي از همکاران فداکار ما محمدرضا اميري اهل کرمانشاه جان 
خود را از دست داد.آتشپاد حجت اهلل جهانبخشي گفت: در روز حادثه از 
سوي نيروي انتظامي تماسي با اداره آتش نشاني مبني بر گرفتار شدن يکي 

از شهروندان در دامنه کوه مشرف به بوستان کوهستان گرفته شد.
وي ادامه داد: به دنبال اين اعالم، نيروهاي پيشرو ما براي اطالع از 
صحت و سقم حادثه و بررسي هاي بيشتر به محل اعزام شدند و پس از تاييد 
حادثه مذکور، نيروهاي ما در فاصله زماني پنج دقيقه به محل اعزام شدند.

وي گفت: متاسفانه به دليل بارندگي هاي آن روز و لغزنده بودن کوه، همکار 
متوفاي ما در حالي که تا کمرکش کوه باال رفته بود، به يکباره تعادل خود را 

از دست داد و سقوط کرد که اين حادثه منجر به جان باختن وي شد.
سنندجدراخيرتروريستيهاياقدامعامالناسامياعالم

سنندج: شوراي اطالع رساني استان کردستان اسامي تروريست هاي 
مرتبط با اقدام هاي تروريستي اخير سنندج را براي تنوير افکار عمومي و 

همکاري مردم براي شناسايي محل اختفا و دستگيري آنان اعالم کرد. 
در اطالعيه اين شورا آمده است: يونس عبدي فرزند ابراهيم متولد 
1363 با نام مستعار انس شاه نظري، عرفان احمدي کاني گلزار فرزند عبداهلل 
متولد 1367 با اسامي مستعار چيا و پرويز، سيروان مؤمني فرد فرزند عبداهلل 
متولد 1359 با نام مستعار محمد و امجد پيوند فرزند محمود متولد 1364 
با نام مستعار محمد از عوامل اقدام هاي تروريستي اخير سنندج معرفي 
شده اند. شوراي اطالع رساني استان کردستان در اين اطالعيه شهادت 
و  فرهادي  ابراهيم   خليفه  عالي،  برهان  ماموستا  شيخ االسالم،  ماموستا 

محيط بانان محيط زيست را از جنايات اين افراد اعالم کرد. 
شوراي اطالع رساني استان کردستان دراين اطالعيه از مردم متدين، 
انقالبي، واليتمدار و موحد کردستان خواست در استمرار حضور انقالبي 
و حماسي خود در عرصه دفاع از انقالب اسالمي در شناسايي و دستگيري 

اين افراد حضور انقالبي خود را يک بار ديگر تکرار کنند.
گازگرفتگيجان4عضويكخانوادهاردبيليراگرفت

اردبيل: گازگرفتگي در اردبيل جان چهار نفر از اعضاي يک خانواده 
را گرفت.

در اين حادثه که در يکي از محالت اردبيل به وقوع پيوست، اعضاي 
خانواده چهار نفري در داخل منزل بر اثر نشت گاز و استنشاق آن جان خود 
را از دست دادند.در اين حادثه پدر، مادر و دو فرزند دوازده و هشت ساله 

به علت گاز گرفتگي جان باختند.
سيرجاندرمخدرموادتننيمکشف

کرمان ـ پليس سيرجان بامداد ديروز طي عملياتي دو قاچاقچي را 
دستگير و نيم تن مواد مخدر را به همراه مقاديري سالح و مهمات از آنها 

کشف کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، ماموران انتظامي شهرستان سيرجان 
با انجام يکسري اقدامات اطالعاتي، اعضاي يک شبکه قاچاق مواد مخدر که 
قصد داشتند محموله مواد مخدر را از شرق کشور به استانهاي مرکزي منتقل 
کنند، شناسايي کردند.براساس اين گزارش، اعضاي اين شبکه در منزلي در 
شهر سيرجان به محاصره پليس درآمدند.در اين عمليات پليس موفق شد دو 
قاچاقچي را دستگير و يک دستگاه خودرو را توقيف و حدود نيم تن مواد 
ترياك به همراه دو قبضه کلت کمري و مقاديري مهمات را کشف کند.محموله 

کشف شده به همراه افراد دستگير شده تحويل مقامات قضايي شد.

اخبار کوتاه حوادث ایران

اپراتور نيروگاه هسته اي آسيب 
ديده فوکوشيما رو اعالم کرد: بر اثر 
شکاف ايجاد شده در ديواره بتني 
راکتور شماره 2 اين نيروگاه، مقادير 
زيادي مواد راديو اکتيو در حال نشت 
توکيو  برق  شرکت  است.  دريا  به 
اعالم کرد: هزار ميلي سيورت مواد 
راديو اکتيو در هر ساعت در حال 
خارج شدن از اين شکاف به سمت 

دريا است. 
سازمان هسته اي ژاپن هم گفت: 
شرکت برق توکيو آماده است شکاف 
ايجاد شده در ديواره اين راکتور را 

مسدود کند. در همين حال سازمان 
ملل متحد ديروز اعالم کرد: سطوح 
اندکي از مواد راديو اکتيو نشت شده 
از نيروگاه هسته اي ژاپن، در تمامي 
جهان پخش مي شود که اين ميزان 
مواد راديو اکتيو براي سالمتي مضر 
نيست. بان کي مون دبير کل سازمان 
ملل متحد با اشاره به بحران هسته اي 
در نيروگاه فوکوشيما ژاپن، رعايت 
خواستار  را  هسته اي  ايمني  کامل 
شد.وي اضافه  کرد: بايد چارچوبي 
قطعي براي شرايط مواجهه با فجايع 
هسته اي در نظر گرفته شود که تمامي 

واکنش هاي صحيح را در مقابله با 
شرايط بحراني شامل شود. 

رئيس  معاون  فلوري  دنيس 
هسته اي  انرژي  بين المللي  آژانس 
نيروگاه  در  کرد:وضع   اعالم 
جدي  فوکوشيما  دايچي  هسته اي 
کاهش  براي  تالش ها  و  است 
دماي راکتورهاي آسيب ديده براي  
راکتور  هسته  ذوب  از  جلوگيري 

همچنان ادامه دارد.
فلوري افزود:  آب آشاميدني دو 
منطقه در فوکوشيما به مواد هسته اي 
است  شده  توصيه  و  است  آلوده 

نوزادان از آن ننوشند؛ همچنين در 
فوکوشيما، چيبا، ايباراکي و تُچيگي 
ميوه ها،  سبزيجات،  آلودگي  ميزان 
مواد غذايي دريايي، گوشت و شير 
باالتر از استاندارد تعيين شده از سوي 

دولت ژاپن است. 
وقوع زمين لرزه    5    ريشتري   

سازمان هواشناسي ژاپن اعالم 
کرد: ديروز زمين لرزه اي به بزرگي 
پنج ريشتر، منطقه کانتو در نزديکي 
توکيو را لرزاند. کانون اين زمين لرزه 
در    50کيلومتري عمق زمين در 

جنوب ايباراکي ثبت شده بود.

نشتموادراديواکتيونيروگاهفوکوشيمابهدريا



سرويس خارجي: منابع نظامي 
آمريكا اعالم كردند ارتش اين كشور 
خروج جنگنده ها و موشك هايش را 

از ليبي آغاز كرده است.
العربي،  القدس  گزارش  به 
مسئوالن پنتاگون اعالم كردند ارتش 
آمريكا با خارج كردن جنگنده ها و 
موشك هاي »توماهوك« از ليبي، قصد 
دارد از اين پس فقط نقش حمايتي 
ايفا كند. گفته مي شود پس از اين كه 
ناتو رسماً از پنج شنبه گذشته رهبري 
عمليات نظامي در ليبي را برعهده 
گرفت، از اين پس، ماموريت ارتش 
آمريكا كمك به سوخت هواپيماها در 
آسمان و كارهاي اطالعاتي در ليبي 

خواهد بود.
خبر ديگر اينكه آمريكا و انگليس 
ماموران اطالعاتي مخفي خود را به 
ليبي فرستاده اند تا با گروه هاي مخالف 
ارتباط برقرار كرده و اطالعاتي را به 
منظور راهنمايي حمالت گروه هاي 

ائتالفي جمع آوري كنند.
گزارشي  در  تايمز  نيويورك 
اعالم كرد سيا ماموران مخفي خود 
را به ليبي فرستاده تا اطالعاتي را در 
رابطه با حمالت هوايي كسب كرده و 

با مخالفين ارتباط برقرار كنند.
اين نشريه آمريكايي مي افزايد 
مقام هاي انگليس نيز تاييد كرده اند كه 
شماري از نيروهاي ويژه و ماموران 
ليبي  داخل  به  را  خود  اطالعاتي 
فرستاده اند تا در ارتباط با نيروهاي 
به  اطالعاتي  تسليحاتي،  و  دولتي 

دست آورند.
شبكه خبري اي بي سي آمريكا 
رئيس  اوباما  باراك  كرد  اعالم  نيز 
جمهوري آمريكا دستور داده ماموران 

مخفي سيا به منظور كمك به نيروهاي 
ائتالفي، عمليات محرمانه و ويژه اي را 

در خاك ليبي انجام دهند.
در اين حال مايك مولن، رئيس 
آمريكا گفت:  ارتش  ستاد مشترك 
قدرت آتش نيروهاي حكومت ليبي 
10 برابر مخالفان است و معمر قذافي 

با نقطه شكست فاصله دارد.
از سويي راديو دولتي صداي 
ناتو  و  آمريكا  كرد  اعالم  روسيه 
درصدد تاسيس پايگاه هاي نظامي در 
ليبي هستند و قصد دارند سناريوي 

بالكان را در اين كشور اجرا كنند.
اين راديو در گزارشي خاطرنشان 
بالكان،  سناريوي  براساس  كرد: 
آمريكا و ناتو به صورت مستقيم در 
ليبي حضور نظامي خواهند داشت 
و از اين طريق اداره كشور مذكور را 

برعهده مي گيرند.
اين منبع خبري به نقل از دريادار 
استاوريديس«  »جيمز  آمريكايي 
فرمانده نيروهاي ناتو در اروپا، گفت: 
ناتو در حال حاضر استقرار نيروهاي 
چند مليتي در ليبي را بررسي مي كند كه 
همانند بوسني و هرزگوين و كوزوو 

تحت نظارت ناتو خواهند بود.
مخالفتباآتشبس

رژيم معمر قذافي شروط اعالم 
شده از سوي انقالبيون ليبي را براي 

برقراري آتش بس رد كرد.
سخنگوي  ابراهيم«  »موسي 
دولت قذافي با رد پيشنهاد انقالبيون 
براي برقراري آتش بس تاكيد كرد، 
نيروهاي قذافي از شهرهاي كشور 

خارج نخواهند شد.
انقالبيون ليبي اعالم كردند در 
صورت عقب نشيني نيروهاي قذافي 

از همه شهرها و احترام به حق انتخاب 
مردم كشور، آتش بس اعالم خواهند 

كرد.
از  پس  اينكه  ديگر  خبر 
درگيري هاي شديد بين انقالبيون و 
نيروهاي قذافي، انقالبيون توانستند 

كنترل يكي ديگر از شهرهاي مهم 
نفتي ليبي را در دست بگيرند.

كردند  اعالم  ليبي  انقالبيون 
به طور كامل بر شهر نفتي بريقه تسلط 

يافته اند.
درگيري ها براي كنترل شهر نفتي 
بريقه از چندين روز پيش بين نظاميان 
وفادار به قذافي و انقالبيون تشديد 

يافته بود.
رويترز نيز در خبري فوري از 
محل  نزديك  ممتد  تيراندازي هاي 

اقامت قذافي در طرابلس خبر داد.
ليبي  رسمي  منابع  سويي  از 

ميان  مخفيانه  مذاكره  هرگونه 
نمايندگان نظام حاكم بر اين كشور با 

كشورهاي غربي را رد كردند.
اين منابع با بيان  اين كه قذافي 
طي دو روز گذشته جلسه هاي زيادي 
با مسئوالن بلندپايه نيروهاي نظامي 

درهاي  پشت  امنيتي  گردان هاي  و 
بسته انجام داده اعالم كردند قذافي 
به فعاليت خود در پايتخت ليبي مثل 
هميشه ادامه مي دهد و هيچ توجهي 
و  غربي  كشورهاي  فشارهاي  به 

انقالبيون ندارد.
فرارمقامات

وزير  كوسا  موسي  خروج  با 
تقاضاي  و  كشور  از  ليبي  خارجه 
پناهندگي او از انگليس، قذافي خروج 
كارمندان ارشد دولت را از اين كشور 

ممنوع كرد.
روزنامه الشرق االوسط نوشت، 

شمار ديگري از سياستمداران ليبي از 
جمله نخست وزير و رئيس مجلس 

ليبي نيز كشور را ترك كرده اند.
از حدود دو هفته پيش تاكنون 
شمار زيادي از كارمندان عالي رتبه و 
ديپلمات هاي ليبي وارد تونس شدند 

كه در حال حاضر از محل اقامت   آنها 
اطالع دقيقي در دست نيست.

منابع نزديك به قذافي نيز تاكيد 
خبر  شنيدن  از  پس  وي  كه  دارند 
از سمت  كوسا  موسي  كناره گيري 
وزارت خارجه و  اعالم پيوستن به 
صف مخالفان دچار شوك شديدي 
شده تا جايي كه قدرت تكلم خود را 

از دست داده است.
وزير خارجه ليبي از نزديك ترين 
مقامات به قذافي محسوب مي شد و 
از وي به عنوان شاهد اصلي اقدامات 
رژيم قذافي نام برده مي شود. موسي 

كوسا در ماموريتي رسمي از سوي 
با  تا  رفت  تونس  به  اخيرا  قذافي 
مقامات غربي در زمينه تحوالت اخير 

ليبي گفت وگو كند.
از  پس  وي  مي شود  گفته  اما 
به بن بست رسيدن مذاكرات و فهم 
اين مسأله كه رژيم قذافي در آستانه 
سقوط قرار گرفته تصميم گرفت در 
برابر تضمين هاي مقامات آمريكايي و 

انگليسي قذافي را تنها بگذارد.
تماسهايسيفاالسالم

چاپ  ميل  ديلي  روزنامه 
سازمان هاي  مقامات  نوشت:  لندن 
انگليس مدعي  امنيتي  و  اطالعاتي 
هستند سيف االسالم براي گفت وگو 

با آنها تماس برقرار كرده است.
اين روزنامه افزود: پسر قذافي 
تالش هاي مكرري براي برقراري 
سازمان هاي  مسئوالن  با  تماس 
ايتاليا داشته  انگليس و  اطالعاتي 
است و همين تالش ها اين اميد را 
به وجود آورده كه شايد وي به دنبال 
جدايي از رژيم و خيانت به پدرش 

است.
مقامات  نوشت:  ميل  ديلي 
سازمان  در  جمله  از  انگليسي 
طي  مي گويند  »ام آي 6«  جاسوسي 
سه هفته اخير مذاكراتي با مشاوران 
نزديك پسر قذافي داشته اند وآمادگي 
دارند يك راه خروج با خانواده قذافي 

پيشنهاد دهند.
اين درحالي است كه مقامات 
اعالم  انگليس  دفتر نخست وزيري 
كردند ديويد كامرون ارائه هرگونه 
در  قذافي  پسر  به  خاص  پيشنهاد 
صورت تمايل وي براي خروج از 

ليبي را رد كرد.
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خاورميانه و رخدادها

تداوم التهاب در جهان عرب
سيدمحيالدينساجدي
درحدوددوهفتهايكهتعطيالتنوروزيراسپريميكرديم،دنيا
معطلنماندوبهحركتخودادامهداد،مخصوصادركشورهايعربيكه

شاهدگسترشاعتراضاتمردميياامتيازدهيبيشتردولتهاست.
البتهدرتعطيالتعيددولتيدرجهانعربسقوطنكرد.قذافيكه
ازخواببيدارشدهبود،گردانهاومزدورانافريقاييوارتشخودرابه
جانمردمانقالبيانداختوشهرهارايكييكيازآنانپسگرفتوتنها

»بنغازي«درشرقباقيماند.
دولتهايعربيمجوزدادند،شواريامنيتبرقراريمنطقهپرواز
ممنوعبرفرازليبيراتصويبكردوائتالفيبينالملليتشكيلشدكه
بعدازمدتيفرماندهيعملياتيآنبه»ناتو«واگذارشد.نيرويهوايي
قذافيتقريبًازمينگيرشد،حملههايهواييبينالملليادامهيافت،
انقالبيهاجانتازهايگرفتندودوبارهبهسمتغربپيشرويكردند.
پسازاينتحول،بارديگرقذافيپيشرويكردوچندشهررابهتصرف

خوددرآورد.
ائتالفبينالملليكهآمريكا،فرانسهوبريتانياستونفقرات
نظاميآنراتشكيلميدهند،اينكبهفكرافتادهاستكهراهي
برايمسلحكردنمردمليبيپيداكند؛وليتنهاسالحكافينيستو
آموزشميخواهدودستيابيبههدفزمانزياديميطلبد.همچنين
دولتهايغربينگراناندكهاينتسليحاتبهدستكسانينيفتدكه

باآنهاسردشمنيدارند.
عاملزمانكمكممهمميشود.قذافياميدواراستكهباطوالني
شدنجنگطرفدارانيدردنياپيداكندووزيرپيشينامورخارجه
نيكاراگوئهرابهنمايندگيليبيدرسازمانمللمتحدتعيينكردهاست.
اينكارموجبجلبافكارعموميميشودودرعينحالحكايتازاين
داردكهپيرامونقدافيكسينماندهوحتيموسيكوساوزيرامورخارجه
وصندوقچهاسرارشنيزاوراترككردهاست.مخالفانقذافيهمبهزمان
دلبستهاندتاهرچهبيشترميگذرد،اطرافويخلوتترشودولحظه

سقوطشفرابرسد.
دريمنهماوضاعهمچنانآشوبزدهماند.درجمعهآخراسفند
ماه،نيروهايامنيتيوانتظامييمنتادلشانخواستآدمكشتند.
لولهمسلسلهايخودرابهطرفمردمگرفتندودريكروزحدود
60نفرراكشتندوچندبرابرآنهارازخميكردند.خونمردمبيش
ازگذشتهبهجوشآمدوقبيلههايبزرگيكييكيازعليعبداهلل
صالحجداشدند.برادرودامادشنيزبهاوپشتكردند،درميان
ارتششكافافتادوحتيميانگاردرياستجمهوريوارتش

درگيريهمرخداد.
رئيسجمهورييمناولينكاريكهكرداعالمحالتفوقالعاده
دركشوربودوبعدهمگفتكهفقطازراهانتخاباتدرپايانسالجاري
ميالديحاضراستقدرتراواگذارد.مردمميخواهندكهاوفورابرود
وروزهايجمعهشهرصنعابهميدانزورآزماييميانموافقانومخالفان

عبداهللصالحتبديلشدهاست.
درمصرهمهپرسيتعديلقانوناساسيبرگزارشدومردمبهتغيير
مواديدربارهانتخاباترياستجمهوريومدتواختياراتويرأي
مثبتدادند.اينرأيبهنفعشوراينظاميواخوانالمسلمينتمامشد،
چونازطرفدارانخودومردمخواستهبودندكهبهتعديالترأيمثبت
بدهند؛حالآنكهعمروموسي،البرادعيوشورايجوانانانقالبي
خواستاررأيمنفيبودندتاتماميقانوناساسيعوضشود.دراواخر
تابستان،انتخاباتپارلمانيويكتادوماهبعدانتخاباترياستجمهوري

درمصربرگزارميشود.
دامنهاعتراضهابهسوريههمكشيدهشدومخصوصاشهرجنوبي
»درعا«صحنهتظاهراتوحملهپليسبود.درمجموعگفتهشدكهبيش
از50نفردرشمالوجنوبكشتهشدند.هوادارانبشاراسددرهفتهدوم
اعتراضاتبهخيابانهايدمشقآمدندوخودوينيزدرپارلماننطق
مفصليكردوگفتآنچهدركشورشرخميدهد،فتنهوتوطئهخارجي
استواواصالحاترابدونشتابزدگياجراخواهدكرد.رفعحالت
فوقالعادهبعدازحدود40سالورفعانحصارقدرتحزببعثبعداز

50سال،ازاصالحاتموردنظرمردماست.
بحرينهمدراينمدتهمچناندرتظاهراتواعتصاببهسر
ميبرد،زندگيمختلشده،دولتفشارزياديراتحملميكندوظاهراً
فقطكمكفوري10ميليارددالريشورايهمكاريخليجفارسو
نيروهاينظامياينشورامايهدلگرميپادشاهاينكشورنيمميليوننفري

است.

كوتاه از سراسر جهان

عمليات نظامي آمريكا در ليبي متوقف شد

درخواست حزب اهلل براي پاسخ رسمي لبنان به ادعاهاي 
رژيم صهيونيستي

 ايسنا: حزب اهلل لبنان از دولت اين كشور خواست كه به ادعاهاي رژيم 
صهيونيستي در مورد نقشه نظامي و امنيتي براي بمباران پايگاه هاي اين حزب 

در لبنان پاسخ دهد.
»نواف الموسوي«، عضو فراكسيون حزب اهلل در پارلمان لبنان در واكنش به 
اظهارات اخير مسئوالن رژيم صهيونيستي مبني بر طرح نقشه اي به منظور بمباران 
مراكز نظامي حزب اهلل در لبنان اظهار داشت، دولت لبنان بايد رسماً به اين ادعاهاي 

اسرائيل در مورد نقشه هاي نظامي و امنيتي براي بمباران لبنان پاسخ دهد.
وي با بيان اين كه دولت لبنان بايد از راه هاي سياسي و ديپلماتيك و رسانه ها 
پاسخ رژيم صهيونيستي را بدهد گفت: بايد مانع تحريف واقعيت ها شد و جامعه 
بين المللي را در مورد كشتارهاي اسرائيل در لبنان و جنايت هاي جنگي و كشتار 

دسته جمعي و ضدبشري اين رژيم آگاه ساخت.
»راشد الزياني« دبيركل شوراي همكاري خليج فارس شد

 ايسنا: عبداللطيف بن راشد الزياني بحريني به طور رسمي پست دبيركلي 
شوراي همكاري خليج فارس را تحويل گرفت و جايگزين عبدالرحمان العطيه، 
دبيركل قطري شد.الزياني كه سرلشكر ستاد در ارتش بحرين بود، نخستين دبيركل 

شوراي همكاري خليج فارس است كه سابقه اي نظامي دارد.
الزياني در ماه دسامبر سال 2010 در نشست سران شوراي همكاري خليج 

فارس در ابوظبي به سمت دبيركلي اين شورا برگزيده شده بود.
سرلشگر الزياني )پنجاه و شش ساله( كه فارغ التحصيل مهندسي پرواز 

است، بر ضرورت فراهم كردن امنيت فراگير براي منطقه تاكيد كرد.
مغربي ها و لغو رسم دست بوسي پادشاه

 ايرنا: شخصيت هاي برجسته مغربي از محمد ششم پادشاه اين كشور 
خواستند رسم بوسيدن دست پادشاه را از سوي شهروندان به هنگام مالقات 

لغو كند.
روزنامه االسبوع چاپ مغرب نوشت: مسئوالن و شخصيت هاي بلندپايه 
مغربي خواستار تغييرات اساسي در اساسنامه سلطنتي و اصالح آن از سوي 

پادشاه شدند.
براساس اين گزارش، برخي مسئوالن كاخ سلطنتي پادشاه مغرب با تاكيد 
بر بي فايده بودن برخي عادات و اقدامات صوري خواستار خاتمه رسمي اين 
اقدامات، از جمله رسم رايج بوسيدن دست پادشاه از سوي مالقات كنندگان شدند.

معرفي فرستاده ويژه آمريكا به سودان
 خبرگزاري مهر: رئيس جمهوري آمريكا »پرينستون ليمن« را به عنوان 

فرستاده ويژه اين كشور در سودان معرفي كرد.
باراك اوباما يك ديپلمات كهنه كار آمريكايي را به عنوان فرستاده ويژه اين 
كشور در سودان انتخاب كرد. وي جانشين »اسكات گريشن« سفير آمريكا در 

كنيا خواهد شد.
ليمن در مذاكرات جدايي جنوب سودان كه از آگوست سال گذشته در 
جريان است به نمايندگي از وزارت خارجه آمريكا حضور داشته است. وي پس 
از معرفي خود به عنوان نماينده ويژه سودان به خبرنگاران گفت: ما فقط 100 روز 

ديگر براي استقالل جنوب سودان فرصت داريم.
درگيري مسلحانه در آسام 3 كشته برجاي گذاشت

 ايرنا: درگيري هاي مسلحانه بين پليس و نيروهاي شبه نظامي در شمال 
شرقي هند در منطقه آسام سه كشته و چهار زخمي برجاي گذاشت.

سخنگوي پليس محلي گفت: اين شبه نظاميان قصد برهم زدن انتخابات 
محلي را داشتند كه در درگيري مسلحانه كشته و مجروح شدند.

وي گفت: شبه نظاميان مسلح با سه خودرو در نزديكي روستاي »كاربيدر« 
به صندوق هاي رأي حمله كردند كه پليس با آنها درگير شد.
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باراك  خارجي:  سرويس 
اوباما كشته شدن نزديك به 20 نفر 
دست  به  ملل  سازمان  كاركنان  از 
مزار  در  خشمگين  تظاهركنندگان 
شدت  به  را  افغانستان،  شريف 

محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري رويتر، 
هزاران نفر در اعتراض به سوزانده 
شدن قرآن به دست »تري جونز«، 
ماه  در  آمريكايي  افراطي  كشيش 
به مقر سازمان ملل حمله  مارس، 
كردند و نزديك به 20 نفر از كاركنان 

آن را به قتل رساندند.
هنگامي  گزارش،  اين  برپايه 
كه معترضان به داخل مقر سازمان 
ملل راه يافتند، سر دو نفر از كاركنان 

خارجي را نيز بريدند.
باراك اوباما، در واكنش به اين 
رويداد، با صدور بيانيه اي گفت: »من 
به شديدترين وجه ممكن حمله به 
در  ملل  سازمان  كمك رساني  مقر 

افغانستان را محكوم مي كنم«.
به گفته لعل محمد احمدزي، 
سخنگوي پليس در شمال افغانستان، 
 دست كم هشت خارجي در ميان 

كشته شدگان بودند.
از  مي افزايد  گزارش  اين 
معترضان نيز پنج نفر كشته و نزديك 

به 20 تن زخمي شدند.
لعل محمد احمدزي، در اين 
باره به بي بي سي گفت: شماري از 
به دفتر سازمان  تظاهركنندگان كه 
ملل )يونيما( هجوم بردند، هشت 
كارمند خارجي را كشتند؛ دو تن از 
آنها را سر بريدند و يك تن از آنها را 
مجروح كردند. يكي از كشته شدگان 

زن است.
»فرهان حق« سخنگوي سازمان 
ملل اعالم كرد؛ »استفان دميستورا« 
نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در 
امور افغانستان راهي مزارشريف شد 

تا اوضاع را از نزديك بررسي كند.
سازمان ملل به دنبال اين حمله،  
تمامي كاركنان خود را از مزار شريف 

به مكان ديگري منتقل كرد.
در اين حال فرمانده پليس حوزه 
شمال افغانستان از بازداشت 25 نفر 
نمايندگي  دفتر  به  حمله  اتهام  به 
سازمان ملل در شهر مزار شريف 

افغانستان خبر داد.
»محمد داود« گفت: اين افراد 
در حال حاضر تحت بازجويي قرار 

دارند.
واكنششورايامنيت

در همين حال شوراي امنيت نيز 
در جلسه اضطراري خود، كشته شدن 

كاركنان سازمان ملل در مزارشريف 
را محكوم كرد.

رياست  اوساريو«  »نسترو 
صدور  با  امنيت  شوراي  دوره اي 
بيانيه اي گفت: اعضاي شوراي امنيت 
حمله  ممكن  نحو  شديدترين  به 
خشونت آميز بر ضد مركز عمليات 

سازمان ملل را محكوم كردند.
دبيركل  بان كي مون،  همچنين 
سازمان ملل متحد، حمله مرگبار به 
دفتر اين نهاد در شهر مزار شريف 
افغانستان را بزدالنه خواند و آن را 

محكوم كرد.
بان كي مون كه به كنيا سفر كرده 
گفته است: »اين حمله اي وقيحانه و 
ملل  سازمان  كارمندان  به  بزدالنه 
متحد است كه تحت هيچ شرايطي 

قابل توجيه نيست«.
مجازاتعامالن

رئيس جمهوري افغانستان نيز با 
محكوم كردن حمله به دفتر سازمان 
ملل و كشتار هشت كارمند خارجي 
آن سازمان، خواستار دستگيري و 

مجازات عامالن اين حمله شد.
افغانستان  رئيس جمهوري 
عمل اهانت به قرآن كريم را پيش 
از اين به نمايندگي از مردم افغانستان 
به شدت تقبيح كرده بود و خواستار 

مجازات شديد عامالن آن قضيه از 
سوي دولت آمريكا شده بود.

تظاهرات  اطالعيه،  اين 
مردم  قانوني  حق  را  مسالمت آميز 
افغانستان دانست، اما عمل خرابكارانه 
را  فرصت طلب  و  مغرض  عده اي 

محكوم كرد.
اين در حالي است كه وزارت 
انتشار  با  نيز  روسيه  خارجه  امور 
تظاهركنندگان  حمله  بيانيه اي 
خشمگين به دفتر سازمان ملل در 
در  كه  را  افغانستان  شريف  مزار 
جريان آن شماري كشته و مجروح 

شدند، محكوم كرد.
تظاهراتقندهار

از سوي ديگر شمار كشته شدگان 
تظاهرات مردم قندهار افغانستان در 
اعتراض به اهانت به قرآن مجيد در 
آمريكا به هشت نفر و زخمي هاي 

اين رويداد به چهار نفر رسيد.
سخنگوي  ايوبي«  »زلمي 
استاندار قندهار گفت: دو خبرنگار 
كه خشونت هاي تظاهرات مردمي 
در اعتراض به هتك حرمت قرآن 
كريم را پوشش مي  دادند، نيز در 
ادامه  اين رويداد زخمي شدند.در 
نقاط  در  ضدآمريكايي  تظاهرات 
مختلف افغانستان، صدها نفر از اهالي 
شهر قندهار  در جنوب اين كشور در 
اعتراض به سوزاندن نسخه هايي از 
قرآن توسط يك كشيش افراطي در 

فلوريدا، دست به تظاهرات زدند.
حملهكنر

ميان  درگيري  در  طرفي،  از 
سربازان آمريكايي و شبه نظاميان در 
نقاط دور دست و خطرناك مرزي 
افغانستان و پاكستان، نيروهاي ناتو از 
سه جهت مورد حمله قرار گرفتند 
كه طي اين حمله شش تن از آنان 
كشته و دست كم 15 تن ديگر زخمي 

شدند.
سربازان در حال گشت زني در 
استان »كنر« در نزديكي مرز افغانستان 
و پاكستان بودند كه هدف حمله شبه 

نظاميان طالبان قرار گرفتند.
اين درگيري كه چندين ساعت 
به طول انجاميد به كشته شدن حدود 
50 شبه نظامي طالبان و تخريب يك 
منجر  شبه نظاميان  راديويي  پايگاه 

شد.

حمله خونين به مقر سازمان ملل در »مزار شريف«

  عكس از خبرگزاري فرانسه

يمن  مردم  سرويس خارجي: 
با تظاهرات گسترده در خيابان هاي 
صنعا بار ديگر خواستار كناره گيري 

رئيس جمهوري اين كشور شدند.
صدها هزار تن از شهروندان 
خيابان هاي  در  تظاهرات  با  يمني 
پايتخت خواستار كناره گيري »علي 

عبداهلل صالح« شدند.
ميليوني كه در  اين تظاهرات 
مسير ميدان مركزي صنعا برگزار شد، 

با شركت گروه هاي مختلف مخالف 
دولت يمن و به منظور پايان دادن 
حكومت سي ودو ساله علي عبداهلل 

صالح صورت گرفت.
اين درحالي بود كه هزاران 
كنترل  يمني  نظاميان  از  تن 
مسيرهاي تظاهرات را به منظور 
ميان  درگيري  از  جلوگيري 
موافقان و مخالفان عبداهلل صالح 

را به عهده داشتند.

*اردن
هزاران تن از شهروندان اردني 
در اعتراض به سياست هاي دولت و 
همچنين محكوم كردن حوادث روز 
جمعه گذشته، در يكي از ميدان هاي 

شهر »امان« تحصن كردند.
نارضايتي  افزايش  پي  در 
شهروندان اردني از اوضاع سياسي 
و اقتصادي اين كشور، تعدادي از 
برگزاري  با  معترض  شهروندان 

»جنبش 24  عنوان  تحصني تحت 
مارس« در ميدان »جمال عبدالناصر« 
امان )پايتخت اردن(، اعتراض خود 
را به وضع موجود در كشور نشان 
دادند، ولي نيروهاي امنيتي اردن از 
يك طرف و نيروهاي لباس شخصي 
و مزدوران حكومت از طرف ديگر، 
يك  تحصن كنندگان،  به  حمله  با 
نفر را شهيد و بيش از 100 نفر را 
اردني  كردند.شهروندان  مجروح 
همچنين در ادامه اعتراضات خود 
به وضع مديريتي كشور و همچنين 
در  دولت  اقدام  كردن  محكوم 
سركوب مخالفان، تحصني را در 
»امان«  شهر  »رأس العين«  ميدان 

برگزار كردند.
توسط  كه  تحصن  اين  در 
برگزار شد،  مارس«   24« جنبش 
احزاب،  بانوان،  اردني،  جوانان 
برخي  صنفي،  اتحاديه هاي 
شخصيت هاي سابق سياسي و تني 
اردن  پارلمان  نمايندگان  از  چند 

حضور داشتند.
شركت كنندگان در اين تحصن 
با سر دادن شعارهايي خواستار تغيير 

قانون اساسي شدند.
لزوم كناره گيري رئيس دستگاه 
اطالعاتي اردن نيز از ديگر شعارهاي 

مطرح شده در اين مراسم بود.
عمان

از  پس  كه  عماني  معترضان 

توسط  اصالحات  برخي  اعالم 
سلطان قابوس، پادشاه اين كشور در 
دو هفته گذشته سكوت اختيار كرده 
بودند، بار ديگر تظاهرات اعتراضي 
برپا كردند.يك شاهد عيني در تماس 
تلفني تأييد كرد: معترضان عماني در 
شهر »صحار« به خيابان ها ريختند و 
مسقط سر  دولت  عليه  شعارهايي 

دادند.
به دنبال حضور معترضان در 
خيابان هاي صحار، نيروهاي امنيتي 
تا  كردند  تالش  اشك آور  گاز  با 

تظاهركنندگان را متفرق كنند.
با درگير شدن تظاهركنندگان 
با نيروهاي امنيتي دست كم دو نفر 
كشته و بيش از 20 نفر ديگر مجروح 
شدند.رهبران مخالفان اين تظاهرات 
را براي حمايت از زندانيان سياسي 
و تالش به منظور آزادي آنان برگزار 

كرده بودند.
بحرين

تظاهرات گسترده مردم بحرين 
با  خليفه  آل  رژيم  با  مخالفت  در 
وجود افزايش بازداشت مخالفان در 

اين كشور ادامه دارد.
»مطر ابراهيم مطر« از مقامات 
از  بحرين  ملي  وفاق  جمعيت 
اصلي ترين گروه هاي مخالف رژيم 
آل خليفه تأكيد كرد: بازداشت 20 
تجمع  تظاهرات كنندگان  از  نفر 
به  بازداشت شدگان  شمار  ديروز، 

بيش از 400 نفر رسيد.براين اساس، 
مردم بحرين با وجود تدابير شديد 
امنيتي كه از سوي نيروهاي امنيتي آل 
خليفه با مشاركت نظاميان سعودي 
و اماراتي انجام شد، به تظاهرات در 
نقاط مختلف اين كشور ادامه دادند و 

بر مطالبات قبلي خود تأكيد كردند.
عربستان

براي  عربستاني  شيعه  صدها 
بحرين،  شيعيان  از  حمايت  اعالم 
راهپيمايي مسالمت آميز برگزار كردند 
و در عين حال خواهان آزادي هاي 

سياسي در عربستان شدند.
پايگاه خبري »القدس العربي« 
منطقه  در  تظاهركنندگان  نوشت: 
»العواميه« در نزديكي شهر »القطيف« 
و  بحرين  پرچم هاي  كه  حالي  در 
عربستان را در دست داشتند، تجمع 

كردند.
اين پايگاه خبري اعالم كرد كه 
معترضان در العواميه ضمن اعتراض 
به اعزام نيروهاي عربستاني به بحرين، 
خواهان رفع تبعيض عليه شيعيان در 
عربستان شدند و شعارهايي مانند 
»نفت و بيكاري«، »عدالت كجاست 
و مردم خواهان رعايت حقوق بشر 

هستند« سر دادند.
همراه  به  امنيتي  نيروهاي 
برگزاري  زمان  در  پليس  نيروهاي 
راهپيمايي مسالمت آميز در اطراف 

معترضان مستقر شده بودند.

تظاهرات ميليوني مردم يمن عليه عبداهلل صالح

  عكس از خبرگزاري فرانسه

بسياري  خارجي:  سرويس 
از شهروندان سوري پس از اقامه
 نماز جمعه در اكثر استان هاي اين 
كشور تظاهرات كرده و خواستار 
وحدت ملي و حفظ امنيت و ثبات 
سوريه و از بين بردن فتنه در اين 

كشور شدند. 
نيز  سوريه  جمعه  خطيبان 
سركوب فتنه را واجب شرعي، ديني 
و ملي دانستند و اعالم كردند سوريه 
دچار يك توطئه واقعي شده و همه 

بايد در برابر آن متحد باشند. 
همچنين بسياري از نمازگزاران 
در شهرهاي درعا و الذقيه به خيابان ها 
ريخته و با سردادن شعار خواستار 
اجراي هر چه سريعتر اصالحات در 

اين كشور شدند. 
هيچ گونه  تظاهرات  اين  در 
درگيري ميان نمازگزاران و نيروهاي 

امنيتي به وجود نيامد. 
از  نيز  سوري  آگاه  منابع 
سمت  به  مسلح  افراد  تيراندازي 
غيرنظاميان و نيروهاي پليس و امنيت 

اين كشور خبردادند. 

به گزارش ايسنا، يك منبع آگاه 
سوري اعالم كرد: يك گروه مسلح 
با صعود به پشت بام خانه ها در شهر 
و  امنيتي  نيروهاي  طرف  به  دوما 
غيرنظامياني كه در اين شهر تجمع 
كرده بودند تيراندازي كردند كه به 
از  تن  كشته و زخمي شدن دهها 

شهروندان اين كشور انجاميد. 
اين منبع افزود: نيروهاي امنيتي 
اين  مورد  در  تحقيقات  حال  در 
گروه مسلح هستند كه با تيراندازي 
وحشت  و  ترس  باعث  بي هدف 

اهالي منطقه شده است. 
تعدادي از شهروندان شهر دوما 
گروه هاي  برخي  كردند  اعالم  نيز 
مسلح اقدام به تحريك مردم و ايجاد 
فتنه در اين شهر كرده و با تيراندازي 
بي هدف مردم شهر را دچار ترس و 

وحشت كردند. 
در شهر حمص نيز يك گروه 
مسلح به طرف غيرنظاميان در منطقه 
البياضه تيراندازي كرد كه براثر آن 

يك دختر جوان كشته شد. 
همچنين براثر تيراندازي جوانان 

مسلح به سمت يكي از پايگاه هاي 
نظامي در درعا يك سرباز و يكي از 

افراد حمله كننده زخمي شدند. 
الجزيره  شبكه  حال  اين  در 
گزارش داد تظاهرات اعتراض آميز 
در برخي شهرهاي سوريه 13كشته 
تظاهرات  اين  در  گذاشت.  برجا 

شمار زيادي هم مجروح شدند. 
از سويي دولت آمريكا با صدور 
بيانيه اي از حكومت سوريه خواست 
به حقوق اساسي شهروندان احترام 
اعتراض  اجازه  مردم  به  و  بگذارد 

مسالمت آميز بدهد. 
كاخ سفيد اعالم كرد ما توسل 
به خشونت عليه شهرونداني كه در 
سوريه اعتراض مي كنند را محكوم 
و تقبيح مي كنيم و از شجاعت مردم 

سوريه تمجيد به عمل مي آوريم. 
بشار  گفت  آمريكا  دولت 
سوريه  جمهوري  رئيس  اسد 
ملموس  اقدام هاي  انجام  با  بايد 
را  اصالحات  وعده  فوري  و 
كند.  برآورده  جدي  طور  به 
همچنين كاخ سفيد اعالم كرد 

مقامات سوريه دو شهروند آمريكايي 
بازداشت شده در اين كشور را آزاد 

كردند. 
اين دو نفر كه تابعيت آمريكايي 
تحريك  جرم  به  دارند،  مصري  ـ 
از صحنه هاي  فيلمبرداري  مردم و 
اعتراضات در سوريه بازداشت شده 

بودند. 
مشعل  خالد  اينكه  خبرديگر 
رئيس دفتر سياسي حماس با ابراز 
خشم و شگفتي از سخنان تحريك 
آميز شيخ يوسف قرضاوي رئيس 
نماز  در  مسلمان  علماي  اتحاديه 
جمعه قطر براي ايجاد آشوب در 
سوريه، گفت: اين سخنان خنجري 
به قلب فلسطينيان و به نفع اسرائيل 
قرضاوي  از  افزود:  وي  است. 
مي خواهم براساس ضميرش حكم 
دهد و از فشارهاي برخي طرف ها 

خود را رها كند. 
قرضاوي در دو هفته گذشته 
در خطبه هاي نماز جمعه در يكي 
از مساجد قطر مردم سوريه را به 

شورش فرا خوانده بود.

سرويس خارجي: هزاران تن از شهروندان مصري با تجمع در ميدان 
التحرير قاهره خواستار دستگيري و محاكمه حسني مبارك و مقامات رژيم 

سابق وي شدند. 
به گزارش سايت روزنامه مصري اليوم، هزاران تن از مردم مصر با شعار 
»نجات انقالب25 ژانويه« بار ديگر در ميدان التحرير پايتخت تجمع كردند. 
تظاهرات كنندگان خواستار دستگيري و محاكمه رئيس جمهوري 
بركنار شده و نيز شماري از مقامات دولت وي از جمله جمال مبارك، 

»صفوت الشريف«، »ذكريا عزمي«، »فتحي سرور« و »حبيب العدلي« شدند. 
آنها همچنين برلزوم رسيدگي به جنايات و فساد مالي اين افراد با هدف 
صيانت از خون شهداي انقالب مصر تاكيد كرده و خواستار تالش دولت 

نظامي موقت اين كشور براي روي كار آوردن دولتي مردمي شدند. 
از طرفي، مقامات مصري در حالي كه شمار زيادي از مصري ها در ميدان 

تحرير قاهره تجمع كرده بودند، جريان برق در اين ميدان را قطع كردند. 
بسيار  تظاهركنندگان  ميدان،  اين  در  برق  جريان  قطع  از  پس 
100متري  پرچم  تظاهركنندگان  از  زيادي  شمار  و  شدند  خشمگين 
مصر را حمل كرده و آن را به دور ميدان چرخاندند و در اين حال فرياد 
مي زدند اين پرچم نور است، قطع برق چه معنايي دارد، توطئه اين است. 

تظاهراتميليوني
اين در حالي است كه يك ميليون نفر از شيعيان و دوستداران اهل 
بيت عليهم السالم در مصر در اعتراض به تالش وهابي هاي افراطي 
براي تخريب ضريح وزيارتگاه هاي اهل بيت عليهم السالم در اين كشور 

راهپيمايي كردند. 
معترضان مصري در شهر اسكندريه، با برپايي تظاهرات، اقدام برخي 
وهابيون تندرو )سلفي ها( را در تخريب ضريح اهل بيت در برخي استان هاي 
مصر محكوم كردند و از شوراي نظامي حاكم براين كشور خواستند تا اين 
اماكن را بازسازي و محافظت كند. شركت كنندگان در اين تظاهرات با تاكيد 
برلزوم توقف اقدامات سلفي ها خاطرنشان كردند كه اين افراد دربرخي 
شهرهاي مصر از جمله »قليوب« در شمال قاهره به تخريب زيارتگاه هاي 

اهل بيت )ع( مبادرت كردند. 
»محمدالدريني« دبيركل شوراي عالي حمايت از اهل بيت در مصر تاكيد 
كرد اين راهپيمايي با هدف مخالفت با اقدامات سلفي ها و درخواست مقابله با 
آنها صورت گرفت و تا زماني كه مراقد اهل بيت )ع( در معرض تخريب قرار 

دارد و از آنها حمايت نمي شود، اعتراضات ادامه خواهد داشت. 
رژيمغاصب

در تحولي ديگر، محمدالبرادعي، مديركل پيشين آژانس انرژي اتمي 
و نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر اعالم كرد كه اگر در انتخابات 
رياست جمهوري مصر پيروز شود، گذرگاه هاي مرزي مصر با نوار غزه 
را مي گشايد و اگر اسرائيل به نوار غزه حمله كند، به اين رژيم غاصب 

اعالم جنگ مي كند. 
البرادعي خاطرنشان كرد كه در صورت پيروزي در انتخابات رياست 
جمهوري مصر، با دنبال كردن مساله دفاع عربي مشترك، به هرگونه تجاوز 

رژيم صهيونيستي به نوار غزه، به شدت پاسخ مي دهد. 

تظاهرات سراسري عليه برپايي فتنه در سوريه 

درخواست هزاران تظاهركننده مصري براي محاكمه مبارك و عوامل رژيم وي

سرويس خارجي: جنگنده هاي 
رژيم صهيونيستي با بمباران هوايي 
جنوب نوار غزه موجب شهادت سه 
از فرماندهان گردان هاي قسام  تن 

شدند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
در بمباران مناطق جنوبي نوار غزه سه 
تن از فرماندهان ميداني گردان هاي 
عز الدين قسام )شاخه نظامي جنبش 

حماس( به شهادت رسيدند. 
در  قسام  عزالدين  گردان هاي 
بيانيه اي با اشاره به اينكه در اين حمله 

هوايي »اسماعيل لبد«، »عبداهلل لبد« و 
»محمدالدايه« به شهادت رسيده اند، 
تن  سه  اين  شهادت  كرد:  تاكيد 
شرايط  خطرناك  تشديد  بيانگر 
است كه مسئوليت  آن كاماًل برعهده 

صهيونيست ها است. 
منابع بيمارستاني فلسطين نيمه 
شب جمعه از شهادت سه فلسطيني 
و زخمي شدن يك نفر ديگر درپي 
حمله هوايي جنگنده هاي اسرائيلي 
به يك خودرو در شهر خان يونس 

)جنوب نوار غزه(  خبر داده بودند

شهادت 3 فرمانده گردان هاي قسام 
در حمله هوايي غزه 

آگاه  منابع  خارجي:  سرويس 
ساحل عاج از فرار لوران گباگبو از 
آبيجان  كاخ رياست جمهوري در 

خبر دادند.
آگاه  منابع  كه  حالي  در 
ساحل عاج از فرار لوران گباگبو، 
رئيس جمهوري خود خوانده ساحل 
عاج از كاخ رياست جمهوري در 
»آبيجان« خبر دادند سفير فرانسه در 
اين كشور نيز با تاييد اين خبر اعالم 
كرد كه نمي داند گباگبو به كجا فرار 

كرده است.
از سوي ديگر، نيروهاي وابسته 
به »آالسان واتارا« رئيس جمهوري 
طرف  از  كه  عاج  ساحل  منتخب 
جامعه بين المللي به رسميت شناخته 
شده، وارد كاخ رياست جمهوري در 
آبيجان شده و با نيروهاي وابسته به 

گباگبو درگير شدند.
كه  است  حالي  در  اين 
نيروهاي وابسته به اواتارا پيش از 
اين »ياموسوكرو« پايتخت سياسي 
خود  تصرف  به  را  عاج  ساحل 
اين  رسمي  تلويزيون  و  درآورده 
كشور را از كنترل نيروهاي گباگبو 
شمارش  بودند.اكنون  كرده  خارج 
دولت  سرنگوني  براي  معكوس 

گباگبو آغاز شده است.
كه  داده  هشدار  ملل  سازمان 
گباگبو و اواتارا،  نيروهاي خود را 

كنترل كنند.

كنترل رسانه دولتي ساحل عاج 
در شبانه روز گذشته دست كم دوبار 
بين حاميان گباگبو و اواتارا تغيير 

كرده است.
يكي از منابع امنيتي اعالم كرد: 
اگر خبر فرار گباگبو به گوش حاميان 
وي برسد، ضربه روحيه سختي به 

آنها وارد مي شود.
ويژه،  گارد   2300 حدود 

محافظ  نيروهاي  از  دسته  آخرين 
لوران گباگبو هستند و اين طور به 
نظر مي رسد كه وي هم اكنون كاماًل 

وابسته به آنهاست.
همزمان با تشديد درگيري ها در 
آبيجان كه به صحنه نبرد خونين بين 
دو جناح رقيب تبديل شده است،  

دست كم 800 نفر كشته شدند.
شديدترين درگيري هاي ديروز 
در حوالي ساختمان راديو تلويزيون 
و كاخ رياست جمهوري در گرفت.

نيروهاي اواتارا هنوز نتوانسته اند 
كنترل شهر آبيجان را به طور كامل به 

دست بگيرند.

»لوران گباگبو« از ساحل عاج گريخت

800 كشته در دور تازه خشونت های ساحل عاجـ    عكس از خبرگزاري فرانسه

تظاهرات  خارجي:  سريس 
شهر سليمانيه عراق با درگيري ميان 
تظاهركنندگان و پليس ضدشورش 
اين  كه  شد  كشيده  خشونت  به 
بر  زخمي   35 كم  دست  درگيري 

جاي گذاشت.
ــبندي«، مدير  ــاوار نقش »ه
ــليمانيه عراق  ــهر س اورژانس ش
ــر درگيري  ــه براث ــالم كرد ك اع
ــورش و  ــد ش ــس ض ــان پلي مي
ــهر 35  تظاهركنندگان در اين ش
ــدند كه اكثر آنها از  تن زخمي ش
ــتند و سه تن  نيروهاي پليس هس
ــان از جمله يك  نيز از غيرنظامي
گزارشگر تلويزيوني زخمي شد.

سليمانيه  شهر  در  تظاهرات 
عراق در ميدان السراي اين شهر براي 
پنجمين هفته متوالي ادامه يافت و 

معترضان از اجرا نشدن خواسته هاي 
خود مبني بر محاكمه كساني كه در 
از  تعدادي  شدن  زخمي  و  كشته 
تظاهركنندگان دست داشتند و اعالم 
نشدن آغاز برنامه اي شامل گام هاي 
و  سياسي  اصالحات  براي  عملي 
پايان دادن به فساد در اين منطقه ابراز 

نارضايتي كردند.
از سوي ديگر، صدها تن در 
ميدان التحرير در مركز بغداد تجمع 
زندانيان  آزادي  خواستار  و  كردند 
عراقي و مشخص شدن سرنوشت 

مفقود شدگان شدند.
بسياري از تظاهركنندگان با در 
دست داشتن عكس هاي نزديكانشان 
كه سالهاست بدون هيچ گونه تفهيم 
مي برند  بسر  زندان  در  اتهامي 

خواستار آزادي آنها شدند.

زخمي شدن 35 تن در تظاهرات 
سليمانيه عراق
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